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WIGILIA BO¯EGO NARODZENIA, ¯YCZENIA, KOLÊDY

Wigilia na plebanii Opłatek nauczycieli na plebanii

Ks. Janusz Majkowski z muzykującą i śpiewającą młodzieżą Próba zespołów muzycznych

Kolędowanie nauczycieli u sióstr w kaplicy przy żłóbku 

Chórek dziecięcy na Mszy św. o godz. 11.00
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Nie daw no świę to wa li śmy czas Bo że go Na ro dze nia
oraz po czą tek No we go Ro ku. Za nim jed nak zu peł nie mi nio -
ny rok sta nie się hi sto rią, pra gnie my po wró cić raz jesz cze
do wy da rzeń, któ re prze ży wa li śmy w na szej wspól no cie pa -
ra fial nej, i do ko nać pod su mo wa nia na szych dzia łań za rów -
no w wy mia rze dusz pa ster skim jak i bu dow la nym. 

Per so na lia 
Ak tu al nie w dusz pa ster stwie pa ra fial nym pra cu je

6 ka pła nów i dia kon. W mi nio nym ro ku ode szli z pa ra fii: Ks.
Da riusz i Ks. To masz, któ ry zo stał pro bosz czem w So po cie.
Przy by li zaś: Ks. Woj ciech oraz na prak ty kę dia koń ską Ks.
Se ba stian. Ak tu al nie czte rech ka pła nów spra wy dusz pa ster -
skie w pa ra fii łą czy z pra cą ka te che tycz ną w szko łach za -
rów no pod sta wo wych jak i śred nich. Per so nel ka te che tycz -
ny uzu peł nia ją dwie Sio stry Be tan ki oraz trzy ka te chet ki
świec kie. Po nad to na co dzień czy nnie współ pra cu je z na mi
Sio stra Mar ce li na, a tak że na za sa dzie wo lon ta ria tu 10 osób
świec kich, w tym dwóch or ga ni stów. 

Ży cie Sa kra men tal ne 
Fun da men tem ży cia re li gij ne go w pa ra fii jest ży cie

sa kra men tal ne. W mi nio nym 2003 ro ku Sa kra ment Chrztu
św. przy ję ło 104 dzie ci, sa kra ment mał żeń stwa przy ję ły 23
pa ry. Ks. Ar cy bi skup Ta de usz Go cłow ski udzie lił Sa kra -
men tu Bierz mo wa nia 108 mło dym lu dziom. Do wiecz no ści
od pro wa dzi li śmy 95 na szych pa ra fian. Po nad to ka pła ni od -
wie dza ją cho rych udzie la jąc im sa kra men tów świę tych
śred nio 70 ra zy w mie sią cu. Po nad to z wiel ką ra do ścią in -
for mu je my, iż wzro sła w sto sun ku do ubie głe go ro ku ilość
udzie lo nej Ko mu nii Św. By ło to po nad 220 tys. Na uwa gę
za słu gu je tak że fakt, iż w na szej pa ra fii bar dzo ak tyw nie
dzia ła kil ka na ście wspól not mo dli tew nych.

Mo dli twa
Ży ciu sa kra men tal ne mu to wa rzy szy za wsze mo dli -

twa. I tak z oka zji Ro ku Ró żań ca św. wie lu na szych pa ra fian
włą czy ło się w die ce zjal ną mo dli twę w in ten cji Oj ca Św.
i o po kój na świe cie. Po nad to łą czy li śmy się z cho ry mi
z oka zji Świa to we go Dnia Cho re go. W mie sią cu ma ju, wraz
z mło dzie żą, gro ma dzi li śmy się co dzien nie na Ape lu Ja sno -
gór skim. Wpro wa dzi li śmy tak że co mie sięcz ne na bo żeń -
stwo mi syj ne, któ re czę sto pro wa dził Ks. Ma rek Czaj kow -
ski – Dy rek tor Pa pie skich Dzieł Mi syj nych w na szej Ar chi -
die ce zji. W mi nio nym ro ku roz po czę li śmy tak że od pra wia -
nie nie dziel nej Mszy św. dla mło dzie ży o godz. 20.00. 

Piel grzym ki
Pa ra fia nie na si wy jeż dża li tak że na piel grzym ki śla -

da mi Oj ca Św., m.in. do Ła giew nik, a tak że Gie trz wał du
i św. Lip ki. Od by ła się tak że pa ra fial na piel grzym ka do Rzy -
mu na be aty fi ka cję Mat ki Te re sy i 25−le cie pon ty fi ka tu Ja na
Paw ła II. Mło dzież mo gła wziąć udział w spo tka niu w Led -
ni cy. Po nad to na uwa gę za słu gu je tak że ro we ro wa piel -
grzym ka do Ma tem ble wa, w któ rej wzię ło udział oko ło 200
osób. 

Wy da rze nia
Wśród wy da rzeń, któ re w ro ku 2003 gro ma dzi ły

licz ne rze sze na szych pa ra fian, wy mie nić na le ży m. in. ju bi -
le usz XV−le cie po wsta nia pa ra fii, któ re mu prze wod ni czył
ks. Ar cy bi skup Ta de usz Go cłow ski, a w któ rym wzię li
udział ka pła ni pra cu ją cy przez te la ta w na szej wspól no cie.
Prze ży wa li śmy tak że Nie dzie lę Po wo łań z udzia łem kle ry -
ków na sze go Gdań skie go Se mi na rium. Po nad to, jak co ro -
ku, prze ży wa li śmy od pust pa ra fial ny, do któ re go przy go to -
wy wał nas gło sząc ka za nia O. Piotr Kwia tek – ka pu cyn po -
cho dzą cy z na szej pa ra fii. Ra dość od pu sto wa by ła rów nież
ubo ga co na fe sty nem pa ra fial nym oraz me czem pił kar skim,
w któ rym tym ra zem księ ża mu sie li uznać wyż szość pa ra -
fian. Mie siąc sier pień wpi sze się szcze gól nie w hi sto rię na -
szej pa ra fii, gdyż wła śnie wte dy przy by ły do nas trzy Sio stry
ze Zgro ma dze nia Ro dzi ny Be tań skiej, da jąc po czą tek no wej
wspól no cie. Sio stry Be tan ki za miesz ka ły w klasz to rze, któ -
ry w li sto pa dzie zo stał ofi cjal nie po świę co ny, wów czas tak -
że zo sta ła ery go wa na ka pli ca pod we zwa niem Chry stu sa
Kró la. Wśród wy da rzeń war to tak że od no to wać 5−le cie na -
sze go chó ru pa ra fial ne go, któ ry z tej oka zji wy dał pły tę
kom pak to wą. W pa mię ci wie lu z nas po zo sta ło mi łe wspo -
mnie nie ze spo tka nia z na uczy cie la mi i pe da go ga mi ze
szkół znaj du ją cych się na te re nie na szej pa ra fii. 

Kul tu ra
Wśród wie lu na szych sta rań znaj du je się tro ska

o lek tu rę pra sy ka to lic kiej. Dzię ki ogrom ne mu za an ga żo -
wa niu na szej Pa ni Kry si z kio sku pa ra fial ne go wie le ty tu łów
tra fia do na szych do mów. Za to Pa ni Kry si ser decz nie dzię -
ku je my. W mi nio nym ro ku uda ło się przy go to wać i wy dać
7 nu me rów na sze go pi sma „Głos Bra ta“. Gra tu lu je my
i dzię ku je my ca łej Re dak cji. Wszyst kim nam ka pła nom za -
le ży tak że na tym, aby po głę biać wię zi mię dzy ludz kie. I tak
za pro si li śmy pa ra fian na dwie za ba wy or ga ni zo wa ne przez
Wspól no ty Chó ru i Do mo we go Ko ścio ła. Po nad to od by ła
się tak że kar na wa ło wa za ba wa dla dzie ci, w któ rej wzię ło
udział po nad 300 osób. Od by ło się tra dy cyj ne je sien ne grzy -
bo bra nie, dzie ci mo gły uczest ni czyć w za ję ciach pla stycz -
nych i wy je chać na zor ga ni zo wa ne wa ka cje i fe rie z ka te -
che ta mi i ka pła na mi, m.in. na Sło wa cję i w gó ry. Na uwa gę
za słu gu je tak że fakt, iż uda ło się nam, przy wiel kiej po mo cy
au to ra, zor ga ni zo wać wy sta wę ob ra zów Ta de usza Ru pie wi -
cza, uka zu ją cą bo gac two dzie ła Mat ki Te re sy z Kal ku ty i Oj -
ca Św. Ja na Paw ła II. 

Go ście
W ro ku 2003 go ści li śmy w na szej pa ra fii ze spo ły

mu zycz ne „Od No wa“, „Świa tłość“ oraz so list kę z War sza -
wy, Pa nią Mo ni kę Gra jew ską. Po nad to swo imi ka za nia mi
ubo ga ca li nas ka zno dzie je wiel ko post ni oraz ad wen to wi,
a tak że mi sjo narz z Ka me ru nu Ks. Ja cek Ossow ski. Ka te -
che zy dla do ro słych gło si li Ks. To masz Fry mark i Ks. Ja cek
So cha.

S£OWO OD KSIÊDZA PROBOSZCZA

Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2003
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WIELKI POST

sto rii czło wie ka – od pierw szych ro dzi ców, Pan Bóg czu wa
nad ludz ko ścią, któ rą z mi ło ści po wo łał do ży cia. Nie ustan -
nie po ucza lu dzi o so bie po przez swych pro ro ków, któ rzy
za po wia da ją przyj ście Chry stu sa. Naj do bit niej mó wi to usta -
mi pro ro ka Iza ja sza (42, 1−9 i 53, 1−12). Wiersz 10 rozdz. 53
Księgi Iza ja sza mó wi: „Spodo ba ło się Pa nu zmiaż dżyć Go
cier pie niem”. I da lej: „Je śli On wy da swe ży cie na ofia rę za
grze chy, uj rzy po tom stwo, dni swe prze dłu ży, a wo la Pań -
ska speł ni się przez Nie go”. 

Zwróć my uwa gę na sło wo „je śli”. Jest to, jak wie -
my, spójnik trybu wa run ko wego, a za tem wy ni ka z nie go,
że Bóg Oj ciec dał swe mu Sy no wi pra wo wy bo ru – Pan Je -
zus mógł za tem pod dać się wo li Oj ca i po nieść ca łe cier pie -
nie, po ni że nie i śmierć na Krzy żu – al bo nie!!! Wie my, ja kie -
go do ko nał wy bo ru. To dla te go au tor pod ręcz ni ka teo lo gii,
H. Lang kam mer, (tom I, str. 85) mógł sfor mu ło wać czte ry
ele men ty, skła da ją ce się na tę nie ogra ni czo ną si łę zbaw czą

Sło wa za war te w ty tu le są po cząt kiem jed nej z naj -
pięk niej szych pie śni Wiel ko post nych. Mo że my się jed nak
za sta no wić, co tak na praw dę ozna cza ją. Sło wa te ozna cza ją
nie tyl ko fakt, że Je zus, nasz Zba wi ciel, umarł na Krzy żu, że
Je go dro ga dla na sze go zba wie nia wio dła przez Gol go tę,
Krzyż i Zmar twych wsta nie. Sło wa te ozna cza ją, że Bóg re -
ali zu je, a wła ści wie przez śmierć swe go Sy na zre ali zo wał
swój „za mysł życz li wo ści” wo bec czło wie ka, któ ry sprze nie -
wie rzył się swe mu Stwór cy u za ra nia swych dzie jów po -
przez grzech pier wo rod ny. 

Ca łe Pi smo Św. jest świa dec twem re ali za cji przez
Pa na Bo ga Je go „za my słu życz li wo ści”, aby wy do być czło -
wie ka z nie szczę ścia, w ja kie po padł, słu cha jąc sza ta na,
a nie Bo ga. Już w Księ dze Ro dza ju, a więc w pierwszej Księ -
dze Sta re go Te sta men tu, za po wia da Bóg swo je zwy cię stwo
nad sza ta nem (Rdz 3,15). Bóg za po wia da, że po tom stwo
nie wia sty zmiaż dży gło wę sza ta na, wę ża. W cią gu ca łej hi -

Zbawienie przysz³o przez Krzy¿

Zbiór ki
W spo sób zaś ma te rial ny po mo gli śmy w mi nio nym

ro ku prze pro wa dza jąc zbiór ki na obia dy dla dzie ci i w ra -
mach ze spo łu cha ry ta tyw ne go, a tak że zbie ra jac ofia ry na
KUL, mi sje i na po trze by ka to li ków na wscho dzie. Wspar li -
śmy tak że po trze bu ją ce dzie ci cier pią ce na róż ne scho rze -
nia oraz miesz kań ców Ira nu, któ rzy ucier pie li w trzę sie niu
zie mi. 

Spra wy bu dow la ne
W mi nio nym ro ku kon ty nu owa li śmy tak że dzia ła -

nia w za kre sie bu dow la no – pro jek to wym. I tak dzię ki
ogrom nej de ter mi na cji oraz życz li wo ści pa ra fian od lu te go
do sierp nia przy go to wa li śmy klasz tor, w któ rym za miesz ka -
ły sio stry za kon ne. Sio stry pod ję ły pra cę ka te che tycz ną
w Szko łach Pod sta wo wych oraz jed na z Sióstr pra cu je
w biu rze pa ra fial nym i peł ni funk cję or ga nist ki. Ich za an ga -
żo wa nie wpro wa dzi ło wie le oży wie nia w na sze ży cie pa ra -
fial ne. Dzię ku je my Bo gu za dar Be ta ni i li czy my na to, że
Zgro ma dze nie skie ru je ko lej ne sio stry do pra cy wśród nas. 
Na uwa gę za słu gu je rów nież fakt, iż od kil ku mie się cy w na -
szej świą ty ni roz brzmie wa ją no we or ga ny, któ re ubo ga ca ją
co dzien ną li tur gię. Uda ło się tak że wy mie nić wszyst kie
lam py we wnątrz ko ścio ła oraz wy koń czyć pod bi cia nad
bocz ny mi drzwia mi. W mi nio nym ro ku wy ko na li śmy tak że
wie le nie zbęd nych prac po rząd ko wych na te re nie przy ko -
ściel nym. Wie lu z Was za sta na wia się za pew ne – a co da lej
z Ko ścio łem, co z ław ka mi, co z ogrze wa niem? Zgod nie
z mo ją wcze śniej szą za po wie dzią ak tu al nie pra cu je ze spół
pro jek tan tów, któ ry przy go to wu je kom plek so wy pro jekt

wnę trza. Za chę cam do za po zna nia się z ma ły mi prób ka mi
te go, co pla nu je my w przy szło ści zre ali zo wać we wnę trzu
na sze go Ko ścio ła. Oczy wi ście są to pro jek ty pre zbi te rium,
gdyż od nie go chce my roz po cząć pra ce. W ko lej nych eta -
pach, je że li na sze moż li wo ści fi nan so we na to po zwo lą, zaj -
mie my się tym, o co pa ra fia nie czę sto py ta ją na ko lę dzie.
Mam tu na my śli wspo mnia ne ogrze wa nie czy ław ki i su fit. 
Wśród spraw, któ rych nie uda ło się do pro wa dzić do fi na łu,
pra gnę wspo mnieć cią gle nie ure gu lo wa ną spra wę grun tu,
na któ rym stoi nasz ko ściół. Po ja wi ły się bo wiem oko licz no -
ści nie za leż ne od nas, któ re unie moż li wi ły do pro wa dze nie
tej spra wy do koń ca. Cho dzi tu taj o nie ure gu lo wa ne spra wy
fi nan so we sprzed lat. 

Pra gnę po dzię ko wać Za rzą do wi Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej „Przy mo rze” i Ad mi ni stra cji Osie dla za współ pra -
cę i życz li wość oka zy wa ną w wie lu te ma tach. Dzię ku ję tak -
że człon kom Ra dy Pa ra fial nej, Pa nom z „Sem per Fi de lis“
i wszyst kim czy nie współ pra cu ją cym dla do bra pa ra fii. 

Pra gnę po dzię ko wać za pra cę i za an ga żo wa nie
w mi nio nym ro ku tak że Ka pła nom, Sio strom, ka te chet kom
i Wam, Ko cha ni na si wier ni, za wspar cie, któ re po zwo li ło
nam tak wie le uczy nić. Dzię ku ję za wa szą mo dli twę i wspar -
cie ma te rial ne. Mam świa do mość, iż wszyst kim nam ży je
się dziś bar dzo trud no, tym więk sze więc sło wa uzna nia
i sym pa tii. Niech Św. Brat Al bert wy pra sza wszyst kim si łę
i moc, aby nie ustać w dro dze, aby to Bo że dzie ło bu do wać
w nas i na ze wnątrz. 

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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śmier ci Je zu sa. Śmierć ta, we dług wspo mnia ne go au to ra,
by ła: 
1) do bro wol na, 
2) cier pli wie zno szo na, 
3) nie win na, 
4) zle co na przez Bo ga. 
Dla te go też Je zus wspo ma ga ny przez Bo ga Oj ca w Ogrój cu
mo dlił się, „aby je śli to moż li we, mi nę ła Go ta go dzi na”.
I mó wił: „Ab ba, Oj cze! Ty wszyst ko mo żesz! Weź więc ode
Mnie ten Kie lich, lecz niech się sta nie nie to, cze go Ja chcę,
ale to, cze go Ty pra gniesz (Mk 14, 35−36)“. Te raz, w go dzi -
nie trwo gi i mę ki w Ogrój cu, to Je zus uży wa sło wa „je śli“
(to moż li we), ale zda je się, że za raz, w na stęp nej chwi li, ro -
zu mie, że to nie moż li we. Wie, że „przy szedł na świat, aby
dać okup za wie lu“, że przy szedł zło -
żyć z sie bie Ofia rę Pas chal ną. Mó -
wił już o tym w swej Mo dli twie Ar -
cy ka płań skiej pod czas Ostat niej
Wie cze rzy – w mo dli twie o wy wyż -
sze niu (prze czy taj ko niecz nie J 17,
1−5). War to pa mię tać, że Mo dli twę
Ar cy ka płań ską Chry stu sa, tak jak
prze bieg Ostat niej Wie cze rzy, po -
wta rza Ko ściół pod czas każ dej
Mszy św., bo jest to ta sa ma Ofia ra.
I tak oto moż na po wie dzieć, że „zba -
wie nie przy szło przez Krzyż“, ale
mu si my mieć świa do mość, że to, co
zro bił dla nas lu dzi Pan Je zus, wy -
ma ga przede wszyst kim wia ry
w Nie go, w Chry stu sa Zmar twych -
wsta łe go. 
Św. Pa weł pi sze: „Je śli więc usta mi
swo imi wy znasz, że Je zus jest Pa -
nem i w ser cu swo im uwie rzysz, że
Bóg Go wskrze sił z mar twych –
osią gniesz zba wie nie (Rz 10, 9)“.
Tro ska o zba wie nie ma się prze ja -
wiać w ży wej wie rze, na zna czo nej
czy na mi peł ny mi mi ło ści (por. Ga 5,
6). Tak wy glą da w oczach Bo ga za pro sze nie do sko rzy sta -
nia z moż li wo ści otrzy ma nia ła ski zba wie nia. Pan Je zus zba -
wia każ de go po je dyn cze go czło wie ka – Cie bie, mnie,
wszyst kich, któ rzy by li i któ rzy bę dą. Otwo rzył nam Nie bo,
gdzie ocze ku je nas Oj ciec, ten sam, któ ry ze słał swe go Sy -
na, ale któ ry ocze ku je od nas, że weź mie my na sie bie cząst -
kę, choć by ma lut ką te go Krzy ża, te go cier pie nia, ja kie prze -
szedł Je zus. W ten spo sób bę dzie my mieć udział w na szym
zba wie niu. Od ku pie nie czło wie ka to re ali za cja „za my słu
życz li wo ści“, to mi łość Bo ga Oj ca nie ogar nio na i nie po ję ta
do swe go stwo rze nia, to nie praw do po dob ny akt ła ski i spra -
wa, je śli tak moż na po wie dzieć – sa me go Bo ga. Zba wie nie
na to miast bez udzia łu, bez wo li czło wie ka, aby je osią gnąć
i bez Bo że go Mi ło sier dzia – nie mo że się do ko nać. Zba wie -
nie czło wie ka to spra wa mię dzy Bo giem a czło wie kiem, ob -
da rzo nym przez Stwór cę wol ną wo lą. Zba wie nie za tem Pan
Bóg nam pro po nu je. Mó wi wy raź nie: „Niech każ dy, kto

chce iść za Mną, weź mie swój krzyż i niech Mnie na śla du -
je“. Weź swój krzyż... O na szych ludz kich krzy żach moż na
mó wić bar dzo dłu go, bo ich w na szej co dzien no ści nie bra -
ku je i są róż no ra kie. Dziś na le ży do nich na pew no: brak
pra cy i środ ków do ży cia, brak zro zu mie nia wśród bli skich
(a cza sem brak bli skich), to cho ro by i zwią za ne z ni mi
udrę ki, to cza sem al ko ho lizm, trudne chwile w naszych
mał żeń stwach, a by wa, że i w małżeństwach naszych dzie -
ci, cza sem brak mał żeń skie go związ ku, to utra ta sił i spraw -
no ści, to sa mot ność, to w koń cu sta rość. Krzy żem co dzien -
no ści są na sze zwy kłe obo wiąz ki, któ re cza sem nas prze ra -
sta ją. Jest też obo wią zek mi ło ści i prze ba cza nia, a są to cza -
sem bar dzo trud ne do speł nie nia obo wiąz ki. Tak więc na -
sze zba wie nie też mu si do nas przyjść przez krzyż – nasz

krzyż. Edy ta Ste in, czy li św. Te re sa
Bło go sła wio na Krzy żem, w swo ich
„My ślach na każ dy dzień“ (pod da tą
4 mar ca) pi sze: „W ukry ciu i mil cze -
niu do ko nu je się dzie ło zba wie nia.
W ci chej roz mo wie z Bo giem przy -
go to wu ją się ży we ka mie nie do bu -
do wy Kró le stwa Bo że go i wy ku wa ją
wy bra ne na rzę dzia“. Tekst wspo -
mnia nej na wstę pie pie śni mó wi:
„Zba wie nie przy szło przez Krzyż –
ogrom na to ta jem ni ca. Każ de cier -
pie nie ma sens, pro wa dzi do peł ni
ży cia...“ 
Znam ta ką Dro gę Krzy żo wą, w któ -
rej Sta cja XI opi sa na jest tak:  „Z
Chry stu sem je stem przy bi ty do
Krzy ża. Krzy żo wa nie trwa ło mi nu ty,
a w nich mu sia łeś Pa nie znieść ca ły
ogrom bó lu i okru cień stwa. Przej -
mu ją cy ból Twój po kry łeś mil cze -
niem. Mo je krzy żo wa nie roz kła da
się na ca łe ży cie – ja ko by roz cień czo -
ne cza sem, a je go ból przy cho dzi do
mnie w in nej po sta ci. Przy cho dzi do
mnie co dzień, kro pla po kro pli...

Cza sem tyl ko jed na, a cza sem jest ich wie le. Gdy przyj dzie
ta ki dzień, że bę dzie ich bar dzo wie le, wów czas za mknij
cier pli wo ścią mo je usta, niech się nie skar żą... Ukrzy żo wa -
nie jest wspól ną spra wą, Two ją i mo ją... Cier pli we mil cze nie
niech bę dzie rów nież wspól ną spra wą – Two ją i mo ją“. 

Wy ko rzy sta łam ten tekst, bo znam go nie mal na
pa mięć. „Do tarł“ do mnie daw no te mu, w bar dzo trud nym
okre sie me go ży cia i wie le, wie le mi po mógł. Oprócz krzy -
ża co dzien no ści ma my też prze cież ła skę Bo ga, po ma ga ją -
cą i wspo ma ga ją cą, nie usta ją cą obec ność Te go, któ ry za -
pro sił nas do zba wie nia i przez ca łe na sze ży cie „pil nie za -
bie ga“, aby to ży cie i ten krzyż w nim, ja ki przy szło nam
dźwi gać, były spełnieniem Bo żych pla nów wo bec nas, tj.
doprowadziły do spo tka nia z Nim i za ję cia przez nas kie dyś,
prze wi dzia ne go dla nas miej sca w Je go Kró le stwie. 

Jo lan ta Ka miń ska

ECCE HOMO, obraz Adama Chmielowskiego
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Europa Zachodnia - spór o sprawiedliwoœæ
wobec Pana Boga

Eu ro pa ma dłu gą i burz li wą hi sto rię. Ze szko ły pa -
mię ta my, że Rzy mia nie pod bi li Eu ro pę i wpro wa dza li swo je
po rząd ki. Moż na za py tać – ko go kon kret nie pod bi ja li, czy -
im kosz tem po sze rza li swo je te ry to ria, a za tem stre fę swo -
ich wpły wów. 

Otóż lu dem za miesz ku ją cym więk szość Eu ro py Za -
chod niej na tam tym eta pie dzie jów by li Cel to wie, a ści ślej
licz ne ple mio na po cho dze nia cel tyc kie go. To Cel to wie da li
Eu ro pie że la zo, a ich eks pan sja, roz po czę ta oko ło VI w.
przed Chry stu sem, ob ję ła te re ny od dzi siej szej Por tu ga lii aż
po gó ry współ cze snej Ar me nii. Po tom ka mi daw nych Cel tów
są Szko ci, Wa lij czy cy, Ir land czy cy i Bre toń czy cy. Dla cze go
za tem ich pod bój przez sta ro żyt ny Rzym był moż li wy?

Pro blem po le ga na róż ni cy men tal no ści. Rzy mia nie
stwo rzy li pań stwo zhie rar chi zo wa ne, z cen tral ną wła dzą
i do brze zor ga ni zo wa nym woj skiem. By ła to jak by „pio no -
wa“ kon struk cja wła dzy. Cel to wie nie stwo rzy li or ga ni za cji
pań stwo wej i do koń ca hoł do wa li swo istej „po zio mej“ de mo -
kra cji ple mien nej, gdzie wszy scy de cy do wa li o lo sach
plemienia. To od Ju liu sza Ce za ra do wia du je my się o Cel -
tach, po nie waż Ju liusz Ce zar, pod bi ja jąc te ple mio na pro wa -
dził kro ni kę swych po czy nań. Szczytowy moment historii
Celtów, któ rych na zwę moż na tłu ma czyć ja ko „miesz kań cy
la su“, nastąpił w ro ku 46 przed Chry stu sem, gdy zo stał poj -
ma ny przez Rzy mian i później stra co ny wy bit ny wódz Gal -
lów (to ła ciń ska na zwa Cel tów,) imie niem We rcyn ge to ryks.
Przez wie le lat za bie gał on bez sku tecz nie o po łą cze nie się
ple mion cel tyc kich prze ciw ko wspól ne mu wro go wi, ja kim
był sta ro żyt ny po tęż ny Rzym, a tak że Ger ma nie. 

Ale hi sto ria tam tych ple mion po zo sta ła w Eu ro pie
przede wszyst kim w na zwach gór, rzek, je zior, a tak że nie -
któ rych miast. Np. nazwa mia sta Pa ryż pochodzi od daw nej
na zwy ple mie nia Pa ry sów. Po zo sta ją też niektóre języki
celtyckie (np. szkocki), oby cza je, mu zy ka czy tań ce. Mi ja ły
la ta i do Eu ro py wkro czy ło chrze ści jań stwo. Ostat nią osto ją
Cel tów sta ła się Ir lan dia, któ ra jed no cze śnie by ła jed nym
z pierw szych kra jów, któ ry przy jął no wą wia rę – wia rę
w Chry stu sa. Wg „Słow ni ka nazw geo gra ficz nych“ prof. Sta -
szew skie go to z Ir lan dii wy ru sza li mi sjo na rze sze rzą cy na -
ukę Chry stu sa aż do krań ców mo nar chii Ka ro la Wiel kie go
w okre sie od V do X wie ku. 

Pan Je zus po wie dział: „To nie wyście mnie wy bra li,
to ja was wy bra łem“. Na prze strze ni wie lo wie ko wej no wo -
żyt nej hi sto rii Eu ro py wy bie rał so bie Pan bar dzo wie lu, bar -
dzo wy bit nych lu dzi, dzię ki któ rym chrze ści jań stwo nie tyl -
ko wkro czy ło, ale ugrun to wa ło się wśród na ro dów Eu ro py,
od ci ska jąc nie zwy kle istot ne pięt no w du cho wym i kul tu ro -
wym ży ciu eu ro pej skie go spo łe czeń stwa. Gdy by dziś pod -
wa żyć te fak ty, to tak jak by po wie dzieć, że nie by ło np. św.
Au gu sty na, św. Be ne dyk ta, św. Fran cisz ka i ich za ko nów,

a tak że to, że lu dzi nie gi nę li – jak to by ło w pierw szych wie -
kach – za wia rę w Chry stu sa. 

W XIV wie ku po wo łał Pan do swo jej służ by pro stą
dziew czy nę – Ka ta rzy nę z włoskiego mia sta Sie na. Ta wiel -
ka Świę ta na pi sa ła trak tat pt. „Dia log o Bo żej Opatrz no ści,
czy li Księ ga Bo skiej Na uki“. W 600 rocz ni cę jej śmier ci Jan
Pa weł II na pi sał na te mat „Dia lo gu“ List Apo stol ski, w któ -
rym czy ta my m. inn.: „Dzie ło to od zna cza się du chem pro -
roc kim, trzeź wo ścią my śli, ja sno ścią wy ra zu. Obok naj -
wznio ślej szych ta jem nic na szej re li gii Ka ta rzy na roz pra wia
tam rów nież o naj głęb szych za gad nie niach asce zy i mi sty ki.
Dzie wi ca ta in te re su je się brać mi w świe cie, idą cy mi po
ścież kach grze chu; pra gnie ich obu dzić ze śmier tel ne go
snu“. 

Hi sto ria Eu ro py jest też ści śle zwią za na z hi sto rią
Ko ścio ła. By ła prze cież Re for ma cja, a po niej la ta wo jen na
tle re li gij nym – do daj my – bar dzo krwa wych wo jen. Ale
w XVI wie ku po ja wi ła się ko lej na wiel ka świę ta – re for ma -
tor ka za ko nu Kar me li tów Bo sych i za ło ży ciel ka wie lu klasz -
to rów w ro dzi mej Hisz pa nii. By ła to św. Te re sa z Avil a, zwa -
na Wiel ką, któ ra m. inn. na ucza ła o „mo dli twie we wnętrz -
nej“ i jest au tor ką wie lu nie zwy kłych dzieł o te ma ty ce re li -
gij nej. Św. Te re sa jest ko lej nym do wo dem na to, że „nie sa -
mym chle bem ży je czło wiek“, a tak że na to, że du cho we
prze ży cia czło wie ka sta no wią isto tną po trzeb ę każ dej wraż -
li wej du szy ludz kiej. Kar me li ci są za ko nem kon tem pla cyj -
nym, a sa mo sło wo „Kar mel“ ozna cza „ogród“. Pan Bóg
stwo rzył świat – swo isty ogród, w któ rym się „prze cha dza“.
Że by jed nak „to wa rzy szyć“ Mu w tym ogro dzie i wy na -
gradzać ca łe zło świa ta, Kar me li ci i Kar me lit anki mo dlą się
w sa mot no ści wię cej niż in ne za ko ny i nie utrzy mu ją w za -
sa dzie kon tak tów ze świa tem ze wnętrz nym, bo jest to za kon
klau zu ro wy. 

W dal szej hi sto rii Eu ro py by ła Wiel ka Re wo lu cja
Fran cu ska. Nie cho dzi ło w niej tyl ko o po zby cie się mo nar -
chii, ale tak że wpły wów Ko ścio ła. W 1794 ro ku na dwóch
sta rych stat kach, słu żą cych do prze wo zu nie wol ni ków,
o wy mia rach 10 me trów sze ro ko ści i 20 dłu go ści, stło czo no
829 ka to lic kich ka pła nów za ka rę, po nie waż od mó wi li zło że -
nia przy się gi na wier ność kon sty tu cji cy wil nej, uchwa lo nej
przez Re wo lu cję Fran cu ską. Stat ki te za cu mo wa ły w za to ce
na pół noc od Bor de aux na osiem dłu gich mie się cy. Wa run -
ki, ja kie tam pa no wa ły, moż na po rów nać do tych z  obo zów
kon cen tra cyj nych. Głód, cho ro by, wszy, cia sno ta nie wy -
obra żal na, upał la tem, a mróz zi mą spra wi ły, że 547−iu ka pła -
nów zmar ło w tych nie ludz kich wa run kach. Pa pież Jan Pa -
weł II w 1995 ro ku be aty fi ko wał 63 z nich. Duch tam tych
cza sów, duch la icy za cji ży cia, do dziś nie ste ty zbie ra swo je
żni wo. To dla te go Pa pież nie mo że się do pro sić – mi mo wie -
lu ape li – aby w Kon sty tu cji Unii Eu ro pej skiej zna la zło swo -
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je na leż ne miej sce chrze ści jań stwo i od nie sie nie do Bo ga
w du cho wym roz wo ju spo łe czeń stwa eu ro pej skie go. To Pa -
pież na zwał to sta no wi sko „nie spra wie dli wo ścią wo bec Bo -
ga“. Nie spo sób prze cież wy obra zić so bie roz wo ju du cho -
we go, in te lek tu al ne go ca łej kul tu ry, sztu ki, li te ra tu ry
europejskiej, gdy by pró bo wać po zba wić ten ca ły do ro bek
wpły wu i in spi ra cji my śli chrze ści jań skich. Swo je my śli na
te mat ro li Ko ścio ła (czy re li gii w ogó le) Pa pież wy po wia dał
wie lo krot nie, a ostat nio w Ad hor ta cji Apo stol skiej „Ec c le sia
in Eu ro pa“ (Ko ściół w Eu ro pie). Pod ty tuł tej ad hor ta cji
brzmi „O Je zu sie Chry stu sie, któ ry ży je w Ko ście le ja ko źró -
dło na dziei dla Eu ro py“. 

Skie ro wał Pa pież tę Ad hor ta cję do wszyst kich wier -
nych, więc war to się z jej tre ścią za po znać. Po nad to uka za ła
się ma ła ksią żecz ka pt. „O Eu ro pie“, gdzie ze bra ne zo sta ły
licz ne frag men ty wy stą pień Pa pie ża Ja na Paw ła II, w któ -
rych ten Apo stoł na szych cza sów przy po mi na Eu ro pej czy -
kom o ich ko rze niach, o po trze bie od no wie nia przez spo -
łecz ność te go kon ty nen tu je go wła snej toż sa mo ści, o pa tro -
nach Eu ro py, o ko niecz no ści dą że nia do jed no ści na ro dów
wła śnie w du chu tej chrze ści jań skiej toż sa mo ści. Przy po mi -
na jąc, że „my chrze ści ja nie je ste śmy tu od po cząt ku“, mó wi
o po trze bie mi sji i no wej ewan ge li za cji, da jąc tym sa mym
wy raz swej peł nej świa do mo ści kry zy su wia ry i re li gii w Eu -
ro pie, a mó wiąc o przy szło ści po wia da: „Eu ro pa po trze bu je
no we go za czy nu in te lek tu al ne go, zdol ne go uka zy wać wzor -
ce ży cia opar te go na dys cy pli nie, za an ga żo wa niu i po świę -
ce niu, pro ste go w słusz nych dą że niach, szcze re go w ich re -
ali za cji i przej rzy ste go w spo so bie po stę po wa nia. Ko niecz na

jest no wa od wa ga my śle nia, któ re mu si być wol ne i twór cze,
go to we od po wie dzieć w per spek ty wie wia ry na py ta nia i wy -
zwa nia, ja kie sta wia ży cie, aby ja sno uka zy wać osta tecz ne
praw dy o czło wie ku“. (Rzym, 11. XII. 2002 rok) 

Ostat ni roz dział wspo mnia nej ksią żecz ki „O Eu ro -
pie“ no si zna mien ny ty tuł – „Mło dzi na dzie ją kon ty nen tu“,
co zaś do Ad hor ta cji „Ko ściół w Eu ro pie“, to jest to do ku -
ment ob szer ny – 116 stron, tak bo ga ty w tre ści, tak wie lo -
wąt ko wy i tak da le ko wzrocz nie roz pa tru ją cy ca łą sy tu ację
Eu ro py w dzi siej szych re aliach, gdzie do mi nu je po li ty ka,
eko no mia i tro ska o zy ski, a nie o czło wie ka, że nie spo sób
na wet skró to wo omó wić tej wie lo ści i głę bo ko ści spraw, ja -
kie za warł w swym do ku men cie nasz Pa pież. 

A co do Fran cu zów – są, ja cy są i ma ją za so bą to,
co ma ją, ale trze ba pa mię tać, że ten na ród wy dał wie lu mą -
drych, war to ścio wych i świę tych lu dzi, bez któ rych do ro -
bek Eu ro py też nie wąt pli wie był by bar dziej ubo gi. Dziś nie
wie my, jak za koń czy się ten swo isty „spór” o „od da nie spra -
wie dli wo ści” Pa nu Bo gu, któ ry przez wie le wie ków hi sto rii
Eu ro py po wo ły wał lu dzi, któ rzy tę eu ro pej ską spo łecz ność
uczy li o Nim i po ma ga li lu dziom zro zu mieć, że On  jest
miłością i miłosierdziem, a Jego zasady życia są dowodem
Jego łaski, że jest Bogiem, który każdego zaprasza do
świętości, a to znaczy, że pragnie każdego widzieć u siebie
– w Swoim Domu.

Jo lan ta Ka miń ska

Bo¿e bogaty w mi³osierdzie
słowa pieśni : bp J. Zawitkowski
muzyka: ks. W. Kądziela

Refren: Boże łaskawy, pełen dobroci,
Bogaty w miłosierdzie!
Wierzę Ci, Jezu, ufam i kocham
Teraz i zawsze i wszędzie.

1. Okaż, o Jezu, swoją potęgę
Przez dobroć i zmiłowanie,
Przez przebaczenie i sprawiedliwość,
Twój pokój niech już się stanie.

Refren: Boże łaskawy, pełen dobroci

2. Przez miłosierną Twą miłość,
Jezu, niech będą serdeczni ludzie,
Bo na ostatnie czasy nam dałeś 
Łaskawe Twe miłosierdzie.

Refren: Boże łaskawy, pełen dobroci

3. Ufamy Tobie, Jezu, w promieniach
Świętego Chrztu, Eucharystii,
Więc obmyj ziemię i odmień ludzi,
Świat znowu stanie się czysty.

Refren: Boże łaskawy, pełen dobroci

4. Poprzez Faustynę Ojcu Świętemu
Daj siłę, zdrowie – błagamy,
Polsce daj rządy mądre i dobre,
My, Jezu, Tobie ufamy.

Refren: Boże łaskawy, pełen dobroci

WSPÓLNOTA MI£OSIERDZIA BO¯EGO
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Pierw sze gmi ny chrze ści jań skie w Europie ist nia ły
już w I wie ku po na ro dze niu Chry stu sa: 
Macedonia (miasta Filippi, Tesalonika), Grecja (np. miasto
Korynt), Italia, południowa Hiszpania, Dalmacja (wybrzeże
Chorwacji nad Adriatykiem); wcześniej powstały w Azji:
Palestyna, Syria, Azja Mniejsza (miasto Efez, prowincja
Galacja);

I w. – Rzym – staje się trzecim ośrodkiem Chrze ści -
jań stwa po Je ro zo li mie i An tio chii (dziś Antakya w
południowej Tur cji);

I−IV w. – liczne prześladowania chrześcijan w
Imperium Rzymskim (np. za panowania cesarza Nerona,
który rozpoczął prześladowanie, oskarżając chrześcijan o
podpalenie Rzymu, i cesarza Domicjana);

313 r. – edykt mediolański, w nim cesarz
Konstantyn Wielki daje chrześcijanom wolność wyznania,
sam przyjmuje chrzest tuż przed śmiercią;

380 r. –  Chrześcijaństwo staje się religią panującą
w Cesarstwie Rzymskim;

– Chrześcijaństwo wywiera wpływ na kulturę
Imperium Rzymskiego, dzieła św. Augustyna;

– ple mio na ger mań skie, wdzie ra jąc się do Im pe -
rium Rzym skiego, s tyka ją się z Chrze ści jań stwem;

– Ir lan dia – ważny ośrodek Chrześcijaństwa, św. Pa -
tryk apo sto ło wał na tej celtyckiej wy spie w la tach 386 – 461;

– Galia (dzisiejsza Fran cja) – w 496 r.  Chlo dwig,
król Franków, przyjął chrzest i uznał Chrześcijaństwo za
religię pa nu ją cą.

We wczesnym średniowieczu ży cie ko ściel ne
kształ to wa ło się w licz nych klasz to rach, zwłasz cza w Ir lan -

dii. Za cza sów m.in. św. Ko lum ba na (zm. w 597 r.) z za ło -
żonego przez niego klasz toru przez po nad 100 lat wy ru sza -
ły za stę py mni chów −mi sjo na rzy. Do cie ra li oni na ziemie dzi -
siej szej Bel gii, Fran cji, Ho lan dii, Nie miec, Szwaj ca rii, na
Wy spy Bry tyj skie, tj. do ple mion Bry tów i An glów;
– 596 ro k – pa pież Grze gorz Wiel ki wy słał do An glii opa ta
Au gu sty na i 40 be ne dyk ty nów;
– 690 rok – św. Wil li brad ewan ge li zu je Fry zów, ger mań skie
ple mio na nad mor skie (dzisiaj północna Holandia i Wyspy
Fryzyjskie na Morzu Północnym);
– ce sarz Ka rol Wiel ki (742 – 814, od 768 r. król Franków)
zdo by wa dla Chry stu sa ca łe Niem cy;
– w VIII wie ku i na po cząt ku IX chrzest przyj mu ją Sło wia -
nie:  Chor wa ci, Sło weń cy, Sło wa cy;
– św. Cy ryl i Me to dy, Apo sto ło wie Sło wian, na wra ca ją Księ stwo
Wiel ko mo raw skie, tj. ziemie dzisiejszych Cze ch i Mo ra w;
– pod ko niec IX wie ku z okolic Ura lu przy by wa ją do Eu ro py
ple mio na Ma dzia rów sie jąc spu sto sze nie; osia da ją
ostatecznie nad Du na jem na nizinie nazywanej dzisiaj Niziną
Węgierską. To przodkowie dzi siej szych Wę grów. Ich król
Ste fan I Święty otrzy mał od pa pie ża w 1000 roku ty tuł „kró la
apo stol skie go” za szerzenie Chrześcijaństwa;
– około ro ku 965 Miesz ko I, ksią żę Po lan, po ślu bił
chrześcijankę Do bra wę, cór kę księ cia cze skie go Bo le sła −
wa I, i przy jął chrzest w 966 ro ku wraz ze swym dwo rem i ple -
mie niem. Św. Woj ciech, bi skup z Pra gi, ode grał za sad ni cze
zna cze nie w ewan ge li za cji pol skich ziem i Gdańska. Jak wie -
my, zgi nął śmier cią mę czeń ską z rąk po gań skich Pru sów. 

opracował Dariusz Waśniewski

Dzieje Chrzeœcijañstwa w Europie

Bazylika św. Jana na Lateranie
– ar cy ba zy li ka na zwa na „Mat ką i Gło -
wą wszyst kich ko ścio łów Mia sta
i Świa ta”, ka te dra bi sku pa Rzy mu, jed -
na z czte rech ba zy lik więk szych. Do
niej odbywa swój ingres zaraz po
wyborze na papieża.

Po świę co na naj pierw Naj -
święt sze mu Zba wi cie lo wi, a od 1144 r.
rów nież świę tym Ja no wi Chrzci cie lo wi
i Ja no wi Ewan ge li ście, zo sta ła wznie -
sio na przez Kon stan ty na Wiel kie go
i 9.11.324 r. po świę co na przez pa pie ża
Syl we stra I. 

W ka pli cy Al do bran di nich
znaj du je się stół, na któ rym we dług
tra dy cji Chry stus spo ży wał ostat nią
wie cze rzę i usta no wił Naj święt szy Sa -
kra ment. 

zdjęcie i fragment tekstu za „Wielką
Encyklopedią Jana Pawła II“
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11. 02. 2004 ro ku w Szko le Pod sta wo wej Nr 79 od był się
rów nież Kon kurs Bi blij ny na eta pie szkol nym. 

Głów nym od po wie dzial nym za kon kurs by ła s.
Ber nar da Ka czor. W Ko mi sji Kon kur so wej by li: p. dyr. Ele -
ono ra De mir ska, ks. Grze gorz Bącz kie wicz, p. Elż bie ta Ja -
nec ka oraz p. Ane ta Brat ke. 

Uczest ni ków w kon kur sie by ło 41 z klas II i III oraz
46 z klas IV− VI. Z każ de go po zio mu wy od ręb nio no trzech
uczniów, któ rzy uzy ska li naj więk szą ilość punk tów i prze -
szli do eta pu mię dzysz kol ne go: 

Z klas II:         Marta Czerlińska II a
Marek Laskowski II c
Monika Szryter II a

Z klas III:    Machulska Joanna III d
Grobelna Adrianna IIIa
Hinc Kamila IIIc

Z klas IV:      Łopińska Katarzyna IV a
Burak Piotr IV d
Szyszło Natalia IV d

Z klas V:        Walkiewicz Aleksandra V b
Janecka Marta V c
Sekuła Katarzyna V c

Z klas VI:       Matusiak Maria VI d
Marcińska Magda VI a
Lange Aleksandra VI c

II etap międzyszkolny odbędzie się 24. 03. 2004
roku w Szkole Podstawowej Nr 79 o godz. 12. 30. Zakres
wiedzy obejmuje znajomość Ewangelii wg św. Łukasza :
− klasy II − III od 1 do 5 rozdziału
− klasy IV od 1 do 7 rozdziału
− klasy V − VI od 1 do 10 rozdziału     

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wielki
zapał w zgłębianiu Pisma Świętego oraz Dyrekcji za
umożliwienie przeprowadzenia Konkursu Biblijnego i
wielką serdeczność. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy
dalszego owocnego pochylania się nad Biblią.

siostra Bernarda

Szkolny konkurs biblijny
„Nie zna jo mość Pi sma Świę te go jest nie zna jo mo -
ścią Chry stu sa”.

św. Hieronim 

* * *

W Pi śmie Świę tym jest za war ta wspa nia ła ta jem ni -
ca mi ło ści Bo ga do lu dzi. Czy ta jąc i roz wa ża jąc Księ gi Bi -
blij ne, prze ko nu je my się, że Pan Bóg do trzy mu je sło wa
i przez Je zu sa Chry stu sa wy peł nia swe obiet ni ce. Wy zwa la
lu dzi z mo cy zła, grze chu; wska zu je, jak żyć, by być w peł ni
szczę śli wym, po zwa la po zna wać Sie bie... Na si naj młod si
pod ję li się te go tru du. 

Dnia 10. 02.2004 ro ku w Szko le Pod sta wo wej Nr 80
od był się Kon kurs Bi blij ny na eta pie szkol nym. Ce lem by ło
roz wi ja nie za in te re so wań bi blij nych; uświa do mie nie war to -
ści Sło wa Bo że go w ży ciu i kształ to wa niu oso bo wo ści; roz -
wi ja nie wraż li wo ści re li gij nej i sza cun ku do Bi blii. 

I etap szkol ny do ty czył ogól nych wia do mo ści bi -
blij nych z za kre su Sta re go i No we go Te sta men tu. W skład
Ko mi sji Kon kur so wej we szli: ks. Grze gorz Bącz kie wicz, s.
Mi cha ela Sztel mach oraz s. Ber nar da Ka czor. W kon kur sie
wzię ło udział 40 osób z klas II i III oraz 15 z klas IV – VI. 

Do II eta pu mię dzysz kol ne go kon kur su bi blij ne go
za kwa li fi ko wa li się na po szcze gól nych po zio mach kla so -
wych:

Klas  VI      1. Weronika Świsłocka   kl. VI a      
2. Justyna Domańska      kl. VI c      
3. Agnieszka Przytuła     kl. VI c      

Klas V 1. Hubert Resmer           kl. V b          
2.  Albert Baliński          kl. V a          
3. Aneta Gieras              kl. V b           

Klas  IV   1. Stanisław Wiloch        kl. IV a
2. Grzegorz Miller kl. IV a
3. Anna Goc                    kl. IV c

Klas III        1. Sylwia Kowalska kl. III c
2. Joanna Muzalewska    kl. III b
3. Patrycja Ocicka   kl. III c

Klas II 1. Martyna Gołębiewska    kl. II b      
2. Ida Makowiec           kl. II b       
3. Maria Kornacka        kl. II a
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ŒWIÊTO CZ£OWIEKA
Zbli ża się czas Wiel ka noc y. Ko ściół w tym cza sie

przy go to wu je nas du cho wo do prze ży wa nia ra do ści, któ rą
nie sie Zmar twych wsta nie Pań skie. Przy go to wu jąc się do te -
go świę ta, uczest ni czy my w re ko lek cjach wiel ko post nych.
Jest to czas wy ci sze nia, czas głę bo kiej au to re flek sji. Po ma -
ga nam w tym zro bie nie ra chun ku su mie nia, po któ rym
przy stę pu je my do spo wie dzi świę tej. Jed nym sło wem kon -
cen tru je my się na so bie, ana li zu je my swe czy ny i za cho wa -
nia. Jest to roz mo wa z sa mym so bą, o re la cjach z in ny mi
ludź mi, o na szych obo wiąz kach i po win no ściach. 

Nie daw no za po zna łam się z wy daw nic twem książ -
ko wym za wie ra ją cym do ro bek Mię dzy na ro do we go Fo rum,
któ re w Ro ku Ju bi le uszo wym roz wa ża ło za gad nie nie – Pra -
wa i Po win no ści Czło wie ka –  „ŚWIĘ TO CZŁO WIE KA”.

Re flek sją nad czło wie kiem, w szer szej per spek ty -
wie, za ję ło się gro no wy bit nych oso bo wo ści, ze bra nych
z oka zji ko lej nej edy cji AE RO PA GU (co rocz ne go spo tka nia
in te lek tu ali stów w Gdań sku). 

Wy po wie dzi uczest ni ków fo rum, lu dzi nie prze cięt -
nych w swo ich śro do wi skach za wo do wych, gło szo ne by ły
pod czas róż nych spo tkań we wrze śniu 2000 ro ku, jed nak
za war te w nich głę bo kie tre ści są w naj wyż szym stop niu
god ne dal sze go pro pa go wa nia, dla te go po sta no wi łam za cy -
to wać nie któ re z nich, aby śmy mo gli wzbo ga cić ni mi wła -
sne re flek sje Wiel ko post ne. 

abp Ta de usz Go cłow ski, me tro po li ta gdań ski
„Moż na za ry zy ko wać twier dze nie, że ra zem z za koń cze -
niem wie ku dwu dzie ste go, któ ry le czy – przy naj mniej w Eu -
ro pie – ra ny za da ne na ro dom przez sys te my to ta li tar ne, roz -
po czy na się no wy okres w dzie jach ludz ko ści, w któ rym
trze ba na no wo pod jęć dzie ło for ma cji czło wie ka, na uczyć
go nie tyl ko wal czyć o pra wa, ale tchnąć w nie go ener gię
pra cy nad po win no ścia mi, wy ni ka ją cy mi na de wszyst ko
z je go ro zum nej, na Bo żym, na tu ral nym pra wie ukształ to -
wa nej na tu ry. Okre śle nie źró deł po win no ści, ich ob sza rów,
spo so bów re ali za cji – to nie ustan ny wy si łek, któ ry mu si to -
wa rzy szyć czło wie ko wi. Tu do strze ga my po wiew na dziei
dla po ko leń, któ re przy cho dzą. Czło wiek ma na tu rę rosz -
cze nio wą, ale mu si do strze gać w so bie rów nież we wnętrz -
ny przy mus, po win ność. Bę dzie to nie ustan nym wno sze -
niem świa tła w ży cie po szcze gól nych lu dzi, a tak że w ży cie
na ro dów, któ re miesz ka ją wspól nie na co raz bar dziej kur -
czą cym się glo bie ziem skim”. 

An drzej Waj da, reżyser
(...) „Od zy ska li śmy naj więk szą wol ność, ja ka jest – wol -

ność de cy do wa nia o so bie. De cy do wa nia o so bie ja ko na ro -
dzie, ja ko spo łe czeń stwie, ja ko kra ju, ja ko pań stwie. (...) Je -
że li jest wol ność, któ ra jest ukie run ko wa na na do bro każ de -
go z nas z osob na, czy kie dy kol wiek bę dzie my mo gli się po -
go dzić; Czy wol ność jed ne go nie od bie ra wol no ści dru gie -
go? Ja kie są gra ni ce wol no ści? Czy od wrot no ścią wol no ści

nie jest obo wią zek? Ja ki
obo wią zek ma my po sta -
wić przed so bą i kto bę -
dzie na szym po li cjan -
tem?,,, Do sto jew ski
w „Zbrod ni i ka rze” po wie -
dział tak: „Kto su mie nie
ma, bę dzie mu ono ka rą”.
Kto ma su mie nie, jed no -
cze śnie ma straż ni ka swo -
je go po stę po wa nia. Ma też i kie ru nek, któ ry mu to su mie -
nie wska zu je. Trze ba tyl ko so bie uświa do mić, że im wię cej
chce my brać wol no ści, tym wię cej mu si my da wać od po wie -
dzial no ści i ją w so bie roz wi jać... 
Wol ność do ma ga się ogra ni czeń“. 

abp Jó zef Ży ciń ski, me tro po li ta lu bel ski
„Każ dy z nas ma zbiór war to ści, któ re Bóg nam za wie rzył.
W szcze gól ny spo sób ma my je chro nić na szla ku wę drów ki
za Chry stu sem. Trze ba przy nich trwać i nie de zer te ro wać
w żad nych oko licz no ściach... To one de cy du ją o bo gac twie
na sze go du cha. 

Bóg jest twór cą ła du mo ral ne go. Pra wo mo ral ne
za ko do wa ne jest w na szej na tu rze i w pew nym obiek tyw -
nym po rząd ku stwo rze nia jest wy ra zem Bo że go pla nu
zbaw cze go. To pra wo mo ral ne i zbiór za sad okre śla ją cych
na sze po win no ści etycz ne od naj du je my w księ gach Pi sma
Świę te go, naj pierw w de ka lo gu, a po tem w No wym Te sta -
men cie w opi sie ży cia i dzia łań zbaw czych Je zu sa Chry stu -
sa, a w spo sób szcze gól ny w prze sła niu ka za nia na gó rze.
Pod czas gdy prze kaz de ka lo gu prze ma wia do uni wer sal -
nych in tu icji etycz nych ludz ko ści, w Ewan ge lii od naj du je -
my prze sła nie, któ re okre śla po win ność spe cy ficz nie chrze -
ści jań ską. W per spek ty wie ka za nia na gó rze bło go sła wio ny -
mi, czy szczę śli wy mi, oka zu ją się na wet ci, któ rzy cier pią
prze śla do wa nie, któ rzy pła czą, któ rzy są ci si i nie są na pew -
no ludź mi suk ce sów“. 

Wy po wie dzi uczest ni ków uro czy ste go pod pi sa nia
i pro kla ma cji Kar ty PO WIN NO ŚCI CZŁO WIE KA
Dwór Ar tu sa, 2 wrze śnia 2000 r.

Nor man Da vies, historyk, badacz dziejów Europy
„Dla mnie ludz kie pra wa i ludz kie po win no ści są nie ro ze -
rwal ne. Po pie ra jąc sza no wa nie praw, bie rze my na sie bie
wy raź ne po win no ści“. 

abp Ta de usz Go cłow ski, me tro po li ta gdań ski
„Do Po wszech nej De kla ra cji Praw Czło wie ka trze ba do łą -
czyć po win no ści. Czło wiek do strze że i pra wa i po win no ści,
je śli do strze że swo ją wła sną god ność, god ność dziec ka Bo -
że go. W tych wy mia rach Eu ro pa kształ to wa ła swo je dzie je,
swo ją kul tu rę, swo ją po li ty kę i go spo dar kę w cią gu dwóch
ty się cy lat“. 

REFLEKSJE WIELKOPOSTNE
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Agniesz ka Hol land, reżyser
„Wy da je mi się, że zgro ma dzi li śmy się mię dzy in ny mi po to,
że by po ję ciu so li dar ność przy wró cić je go god ność i pięk no.
Że by uświa do mić so bie, że bez so li dar no ści – któ rej, jak
wie my, nie ma też bez mi ło ści i bez wol no ści – nie zbu du je -
my świa ta, któ ry był by god ny czło wie ka i któ ry chcie li by -
śmy po zo sta wić na szym dzie ciom. Chcie li by śmy też so bie
uświa do mić na sze obo wiąz ki wo bec sa mych sie bie,
wobec in nych i planety, na której żyjemy. Cieszę się, że
ludzie, którzy przybyli z wielu miejsc świata, z wielu
orientacji duchowych, jak i intelektualnych, mo gli tę Kar tę
uchwa lić“. 

Ja ni na Ochoj ska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej
„Mo je prze sła nie jest bar dzo pro ste. My ślę, że na szą naj -
więk szą po win no ścią jest słu że nie dru gie mu czło wie ko wi.
Każ dy z nas chciał by żyć w do brym świe cie, w któ rym za -
cho wa ne są naj waż niej sze dla każ de go z nas war to ści.
W świe cie, któ ry przy ja zny jest dla każ de go z nas. Nie zbu -

du je my go, my śląc tyl ko o so bie. Ta ki świat osią gnie my tyl -
ko wów czas, kie dy naj waż niej szy dla nas bę dzie dru gi czło -
wiek, je go do bro i war to ści zwią za ne z je go imie niem”. 

An drzej Zoll, prawnik
„Pod pi sa nie Kar ty Po win no ści Czło wie ka trak tu ję ja ko wy -
peł nie nie na szej po win no ści zwró ce nia uwa gi świa tu na to,
że pra wa – pra wo mię dzy na ro do we, pra wo we wnętrz ne –
gwa ran tu ją ce wol no ści i pra wa, nie po tra fią za bez pie czyć
czło wie ka przed znie wo le niem. Pra wu mu si to wa rzy szyć
mo ral ność, mu szą to wa rzy szyć i wy ni kać war to ści. 
Po win ność dba ło ści o do bro wspól ne, po win ność dba ło ści
o czło wie ka, o ro dzi nę, o swo ją ma łą oj czy znę, jest gwa ran -
tem, że pra wa mię dzy na ro do we, pra wo we wnętrz ne chro -
nią ce wol no ści i pra wa bę dzie prze strze ga ne. A to, że Kar tę
tę pod pi su je my w Gdań sku, uwa żam za coś zu peł nie na tu -
ral ne go”. 

Wpro wa dze nie i wy bór tek stów 
Te re sa So wiń ska

REFLEKSJE WIELKOPOSTNE

TWÓRCZOŒÆ

− Stało się coś?
− ...
− To czego tak się patrzysz? Nic nie zrobiłem!
− ...
− Ej! Weź wyluzuj! Przecież nic nie zrobiłem! Patrzysz się
tak, jakbym ci ojca i matkę zamordował!
− ...
− Co za typiara! Umiesz chociaż mówić ...? Patrz, jestem
zwykłym normalnym człowiekiem ... Przestań wreszcie!
− ...
− No nie! Przecież nie jestem żadnym bandziorem. Nic

złego nie zrobiłem...
− ...
− Aha! Chodzi ci o ten zarysowany błotnik, tak? No dobra!
Pojechałem za szybko... zdarza się!
− ...
− Nie? Nie o to chodzi? To o co? Przecież nie powiesz mi,
że o tę parę piw pod klatką! Co? Przecież każdy tam pije!
Jakby się nie piło, to można by było zwariować przecież,
nie?
− ...
− Jaaaa! Przestań się gapić! No dobra, przyznaję się –
używam nielegalnego oprogramowania, parę razy paliłem
trawkę, no i z Kaśką trochę pobalowaliśmy na studniówce,
studniówce, potem też ... Ulżyło ci?
− ...
− A w ogóle coś ty za jedno? Chyba nie jesteś z naszego
osiedla, chociaż jakbym cię skądś znał...?

− JESTEM TWOIM SUMIENIEM!

Bolesław Maria  Dobrowolski

Niechciany goœæ
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ŒWIÊCI

Św. Ka ta rzy na Sie neń ska, dzie wi ca i dok tor Ko ścio ła,
pa tron ka Eu ro py.

Św. Ka ta rzy na przy szła na świat w Sie nie dnia 25
mar ca 1347 ro ku ja ko cór ka Ja ku ba Be nin ca sa, far bia rza,
i La py, cór ki po ety Nuc cio Pia gen ti. Mia ła licz ne ro dzeń -
stwo, by ła 25−m dziec kiem w tej ro dzi nie. 

Ja ko naj młod sze dziec ko Ka ta rzy na by ła ulu bie ni -
cą ca łe go do mu. Już w wie ku 12 lat roz po zna ła, iż jej ży cie
ma być po świę co ne Bo gu. Wów czas to do szło do kon fron -
ta cji z mat ką, któ ra pra gnę ła, aby Ka ta rzy na pro wa dzi ła ży -
wot pe łen swo bo dy i przy jem no ści, tak jak czy ni ły to jej ró -
wie śnicz ki. Ona jed nak ma rzy ła tyl ko o tym, aby swo je ży -
cie w spo sób moż li wie naj do sko nal szy ofia ro wać Bo gu.
Wbrew wo li ro dzi ców Ka ta -
rzy na ścię ła wło sy i za czę ła
wieść ży cie wy peł nio ne mo -
dli twą i po ku tą. Mia ła na dzie -
ję we wła snym do mu stwo -
rzyć so bie pu stel nię, a gdy to
oka za ło się nie moż li we, swo -
je ser ce za mie ni ła na za kon -
ną ce lę. Tak uczy ni ła swo ją
oso bi stą Be ta nię, w któ rej
spo ty ka ła się na roz mo wie
z Chry stu sem. Z mi ło ści dla
Pa na Je zu sa pod ję ła trud pra -
cy nad wła snym cha rak te rem,
co prze ja wia ło się w życz li -
wym po dej ściu do na po ty ka -
nych na swej dro dze lu dzi
oraz świad cze niu wo bec nich
uczyn ków mi ło sier nych. 

W wie ku 16 lat Ka ta -
rzy na wkro czy ła na dro gę ży -
cia za kon ne go. Wstą pi ła do
sióstr do mi ni ka nek, zna nych
pod na zwą Za ko nu Po kut ni -
cze go. Zgro ma dze nie to, ma -
ją ce swój klasz tor i ka pli cę
w Sie nie, na le ża ło do III Za -
ko nu św. Do mi ni ka, by ło za ko nem nie klau zu ro wym, od da -
nym służ bie bliź nim. Po sta wa Ka ta rzy ny by ła bu du ją ca dla
in nych sióstr. Ja dła bar dzo nie wie le i spa ła krót ko, a przy
tym wie le go dzin spę dza ła na nie ustan nej mo dli twie. Po słu -
gi wa ła po nad to w szpi ta lu dla trę do wa tych, co czy ni ła z ta -
ką mi ło ścią i czcią, jak by słu ży ła sa me mu Chry stu so wi. 

Ży cie Ka ta rzy ny, peł ne po świę ce nia i wy rze czeń,
nie wszyst kim się jed nak po do ba ło. Nie któ rzy po dej rze wa li
świę tą o chęć wy róż nie nia się i zdo by cia roz gło su, in ni zaś
oskar ża li ją o ob łu dę. Pan Je zus wy na gro dził jej sto krot nie
te po dej rze nia i fał szy we są dy. Czę sto na wie dzał ją sam lub
wraz ze swo ją Mat ką. Pod ko niec kar na wa łu w ro ku 1367,
w cza sie gdy Ka ta rzy na spę dza ła czas na noc nej mo dli twie,

Je zus Chry stus do ko nał ze świę tą mi stycz nych za ślu bin,
po zo sta wia jąc jej ja ko wi dzial ny znak ob rącz kę. Po tym nie -
zwy kłym wy da rze niu Ka ta rzy na sta ła się po słan ką Chry stu -
sa. Mia ło to swój wy raz w licz nych prze mo wach oraz li stach
pi sa nych w imie niu Bo skie go Ob lu bień ca do sław nych
osób ów cze snej Eu ro py, za rów no świec kich, jak i du chow -
nych. Ka ta rzy na zgro ma dzi ła też przy so bie licz ne gro no
uczniów – eli tę Sie ny – dla któ rych peł ni ła ro lę du cho wej
prze wod nicz ki. 

Dzia łal ność świę tej jesz cze bar dziej zmo bi li zo wa ła
jej wro gów. Uzna no za rzecz nie do pusz czal ną, by nie wia sta
mo gła prze ma wiać do ka pła nów, bi sku pów czy pa pie ża
w imie niu Chry stu sa, a tak że pu blicz nie przed sta wiać się ja -
ko Je go po słan ka. Świę tą we zwa no przed try bu nał in kwi zy -

cji do Flo ren cji, gdzie prze pro wa -
dzo ny zo stał prze wód są do wy ko -
ściel ny. Sąd in kwi zy cyj ny nie do pa -
trzył się jed nak żad nej he re zji czy
też błę du w wy po wie dziach i pi -
smach Ka ta rzy ny. Tym sa mym
świę ta od nio sła oso bi sty triumf,
choć dla niej bar dziej li czy ło się
zwy cię stwo Chry stu sa i Je go spra -
wy. 

Po po wro cie Ka ta rzy ny
do Sie ny, mia sto zo sta ło na wie dzo -
ne przez dżu mę. Świę ta po świę ci ła
się za ra żo nym, po słu gu jąc im
z wiel kim od da niem i he ro izmem.
W na gro dę dnia 1 kwiet nia 1375 ro -
ku otrzy ma ła od Chry stu sa styg ma -
ty, czy li od bi cie ran Zba wi cie la na
wła snym cie le. 

Cza sy, w któ rych ży ła Ka -
ta rzy na za pi sa ły się ciem ny mi li te -
ra mi w dzie jach Ko ścio ła. Od 70 lat
trwa ła „nie wo la awi nioń ska” – pa -
pie że od 1309 ro ku swo ją sie dzi bę
mie li nie w Rzy mie lecz w Awi nio -
nie. Skut kiem te go by ła za leż ność
pa pie ży od kró lów fran cu skich, nad

czym ubo le wa ło wie le osób, w tym szcze gól nie Ka ta rzy na.
Świę ta wy sy ła ła li sty do pa pie ży: bł. Urba na V i Grze go rza
XI, na wo łu jąc ich do po wro tu do Rzy mu. Sa ma też uda ła się
do Awi nio nu, by na kło nić pa pie ża Grze go rza XI do opusz -
cze nia te go mia sta. Nie zna la zła jed nak wte dy zro zu mie nia,
choć w okre sie póź niej szym Grze gorz XI zde cy do wał się na
po wrót do Rzy mu. Hi sto ry cy to wy da rze nie przy pi su ją ja ko
za słu gę wła śnie św. Ka ta rzy ny. Po śmier ci pa pie ża Grze go -
rza XI na stą pił jed nak po dział Ko ścio ła, zwią za ny z wy bo -
rem pa pie ża Urba na VI i an ty pa pie ża Kle men sa VII. Wy wo -
ła ło to cha os trwa ją cy aż 39 lat, co tak że ogrom nie za smu -
ca ło Ka ta rzy nę. Świę ta na wo ły wa ła do mo dłów w in ten cji
pa pie ża oraz po pie ra ła re for my, ja kie wpro wa dził pa pież
Urban VI. 

Œw. Katarzyna ze Sieny (1347 - 1380)
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DZIEÑ BABCI

MODLITWA DO ŒWIÊTEJ ANNY

Święta Anno, Matko Bożej Matki,

Babciu Najświętszego Wnuka!

W swym wizerunku jesteś znakiem

łączności pokoleń. Od wieków

zdążali do Ciebie nasi praojcowie.

Za nimi i my zdążamy do Ciebie

po radę i pomoc. W nasze ślady

wstępuje wiernie młode pokolenie.

Jesteś mocną ostoją ludu śląskiego.

Gorliwą Strażniczką jego tradycji

religijnych. Pięknym wzorem matek!

Czuwaj troskliwie nad naszymi

rodzinami.

Ucz wiernie kochać Chrystusa

i służyć braciom. Broń naszej ziemi

od klęsk żywiołowych.

Opieką otaczaj ludzi twardej pracy.

Patronko Śląska, dobra święta Anno,

módl się za nami.

ŒWIÊCI

pa tron ką Rzy mu, dru gą po św. Pio trze. Z ko lei w 1939 ro ku
pa pież Pius XII uczy nił św. Ka ta rzy nę dru gą – obok św.
Fran cisz ka z Asy żu – pa tron ką Włoch. Jej grób na wie dził
tak że, w dniu 5 li sto pa da 1978 ro ku, pa pież Jan Pa weł II,
pro sząc ją o wstawiennictwo. 

Św. Ka ta rzy na jest je dy ną nie wia stą, któ ra ode gra -
ła tak wy bit ną ro lę w dzie jach Ko ścio ła, cze go do wo dem
jest nada nie jej ty tu łu dok to ra Ko ścio ła. Dla współ cze snych
ka to li ków jest wzo rem cał ko wi te go od da nia się w służ bie
Ko ścio ło wi po wszech ne mu. Zna mien ny jest przy tym fakt,
iż św. Ka ta rzy na by ła tyl ko pro stą za kon ni cą, nie peł niącą
na wet ro li prze ło żo nej. W swo im krót kim ży ciu po tra fi ła
jed nak cał ko wi cie zre zy gno wać z wszel kich do cze snych
wy gód, aby jak naj do sko na lej słu żyć „wiel kiej spra wie”. 

Mar cin Smosz na

Na ży cze nie pa pie ża Urba na VI w ro ku 1378 Ka ta -
rzy na prze nio sła się wraz z gro nem od da nych uczniów do
Rzy mu, aby jesz cze sku tecz niej pra co wać dla do bra Ko ścio -
ła. Nie da ne jej jed nak by ło zbyt dłu go peł nić swo jej mi sji.
Wy czer pa na fi zycz nie z po wo du ofiar nej służ by Ko ścio ło wi
zmar ła w Rzy mie dnia 29 kwiet nia 1380 ro ku. 

Kult św. Ka ta rzy ny roz po czął się wkrót ce po jej
śmier ci, gdy już nikt nie wąt pił w to, iż by ła praw dzi wą wy -
bran ką Bo żą i nie wia stą opatrz no ścio wą dla Ko ścio ła. Jej
grób stał się miej scem wie lu cu dów. W ro ku 1383 bł. Raj -
mund, ów cze sny prze ło żo ny za ko nu do mi ni ka nów, do pro -
wa dził do prze nie sie nia cia ła świę tej do ka pli cy ko ścio ła do -
mi ni ka nów w Rzy mie p. w. S. Ma ria del la Mi ne rva i wy bu -
do wał dla niej wspa nia ły gro bo wiec. Ka no ni za cja św. Ka ta -
rzy ny od by ła się 26 czerw ca 1461 ro ku w ba zy li ce św. Pio -
tra w Rzy mie, a do ko nał jej pa pież Pius II. 

W ro ku 1866 pa pież Pius IX, w na gro dę za trud
pod ję ty przez św. Ka ta rzy nę w obro nie Ko ścio ła, ogło sił ją
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Nauczyciel doskona³y
M£ODZIE¯ I WYCHOWAWCY

uczniów więk szym au to ry te tem, za ufa niem, a wręcz sym pa -
tią. Pa mię taj my, że na uczy ciel – to też wy cho waw ca.
I zwłasz cza wy cho waw ca kla sy mu si nie tyl ko prze ka zy wać
wie dzę, ale tak że mieć coś z oj ca czy mat ki. Po za tym u wie -
lu mło dych na uczy cie li (zwłasz cza tych świe żo po stu diach,
szcze gól nie męż czyzn) wi dać cha rak te ry stycz ną ce chę, jak -
by cho ro bli wej am bi cji. Na uczy cie le ci ma ją czę sto nie bo -
tycz ne wy ma ga nia, su ro wy sys tem oce nia nia, bar dzo „her -
me tycz ny” sto su nek do swych uczniów (czę sto przez
uczniów są bar dzo nie lu bia ni), zu peł nie jak by cier pie li na
swo isty ro dzaj kom plek sów w sty lu „w koń cu przez to prze -
sze dłem, to wresz cie mo gę sam od re ago wać”. 

Ogól nie rzecz bio rąc, do pra cy na uczy cie la, jak do
każ dej in nej (a wła ści wie do tej szcze gól nie), trze ba mieć
dar – po wo ła nie. 

Na uczy ciel to mę drzec, któ ry nie tyl ko zna od po -
wie dzi na py ta nia, ale po tra fi od czy tać my śli py ta ją ce go
w ta ki spo sób, że od po wia da jąc, uzu peł ni lu kę w in for ma -
cjach do kład nie w tym miej scu i w ta ki spo sób, że by być
ide al nie zro zu mia nym. To czło wiek cier pli wy, któ ry za nim
skry ty ku je za nie wie dzę czy sam wy ło ży – po zwo li ucznio wi
sa me mu dojść do roz wią za nia, da jąc tyl ko od po wied nie
wska zów ki. To czło wiek, któ ry po tra fi przed sta wić przed -
miot w for mie, któ ra za fa scy nu je ucznia, z na uki czy niąc
przy jem ność. To wresz cie czło wiek, któ ry po tra fi i po za lek -
cja mi za in te re so wać się uczniem jak swo im „przy bra nym
dziec kiem”, bę dąc przy tym nie ty le „ro dzi cem” co do brym
przy ja cie lem, któ ry nie pra wi mo ra łów, lecz po ma ga nieść
brze mię mło de go czło wie ka, i nadać je go ży ciu ja kiś cel, ja -
kieś per spek ty wy po za uli cą i wia do mą nam sza rą rze czy wi -
sto ścią. 

Po wie ktoś: „ład na ba jecz ka, chłop cze, ale ta kich
lu dzi nie ma”. Ja znam jed nak ta kich lu dzi i dzię ku ję Bo gu,
że na nich tra fi łem. 

Pa tryk Wi now ski

Kształ ce nie mło dzie ży jest jed nym z prio ry te tów
każ de go pań stwa, któ re ma ja kie kol wiek am bi cje za ist nie -
nia na are nie mię dzy na ro do wej. Co do te go fak tu nikt nie
ma naj mniej szych wąt pli wo ści, a jak ośmie la się mieć, me -
dia na tych miast wy bi ja ją mu je z gło wy uka zu jąc naj róż niej -
sze da ne sta ty stycz ne z ca łe go świa ta, w któ rych Pol ska jest
cią gle na sza rym koń cu, ale jak za raz za pew nia ją – pnie się
do gó ry. Owe go pnię cia w dzie dzi nie edu ka cji wy trwa le pil -
nu je mi ni ster edukacji, wpro wa dza jąc co raz to no we ulep -
sze nia w sys te mie na ucza nia, kła dąc przy tym przede
wszyst kim na cisk na tre ning swych ro da ków pod ką tem jak
naj spraw niej sze go prze sta wia nia się i przy sto so wy wa nia do
zmie nia ją cych się wa run ków. W ta ki oto spo sób naj pierw
po wsta ło gim na zjum, w któ rym to uczeń do sta je na gle do -
dat ko wy rok cza su na nie ro bie nie ni cze go, za nim pój dzie
do zre for mo wa ne go li ceum, w któ rym do wia du je się skąd
wziął się rok la by oraz że cu dów nie ma i trze ba w 3 la ta zre -
ali zo wać to co za zwy czaj ro bi ło się w 4. 

Na wet jed nak po oswo je niu się z tym fak tem spo -
łecz ność li ce al na nie mo że uśpić swej go to wo ści do uczest -
ni cze nia w zmia nach ku lep sze mu, gdyż wła ści wie... nie jest
do koń ca po wie dzia ne cze go ma ją się w tym li ceum uczyć.
Ma tu ra jest sta le opty ma li zo wa na pod ką tem spraw dza nia
na ro du w sy tu acjach nie ty po wych i nie spo dzie wa nych,
a cię żar od po wie dzial no ści za na szą przy szłość w ob li czu
ca łej tej po nu rej gro te ski spo czy wa w osta tecz no ści na na -
szych to tal nie zdez o rien to wa nych bo ha te rach – na uczy -
cie lach.

Je śli ist nie je za tem na uczy ciel do sko na ły – to mo że
być nim tyl ko Po lak, a w każ dym ra zie Pol ska jest je dy nym
„po li go nem do świad czal nym”, mo gą cym go obiek tyw nie
wy ło nić. 

Ja kie za tem kry te ria mu siał by speł niać obec ny
wzo rzec na uczy cie la, o któ rym ma rzył by zdez o rien to wa ny
i znie chę co ny uczeń? Przede wszyst kim w obec nej sy tu acji
nie wi dzę zbyt nio na uczy cie li mło dych (sta żem), gdyż czy -
sto wy uczo ne i pod ręcz ni ko we po dej ście
do ucze nia nie spraw dza się w sy tu acji,
w któ rej re ali zo wa ny pro gram nie da je
peł ne go opar cia, tzn. nie ma my pew no ści
czy rze czy wi ście jest on wła ści wy. Po -
trzeb ny jest na uczy ciel z od po wied nią do -
zą do świad cze nia i „za wo do wej mą dro -
ści”, któ ry po pro stu sam po tra fi roz strzy -
gnąć jak po dejść do na ucza nia, speł nia jąc
wszyst kie za ło że nia no we go pro gra mu
i przy tym nie dać się w pew nym sen sie
zwa rio wać czy też ogłu pić. 

Wbrew po wierz chow nie pa nu ją -
cym opi niom, z mo je go do świad cze nia ja -
ko ucznia wy ni ka, że mło dy, w ca le nie
mu si zna czyć bar dziej otwar ty i le piej ro -
zu mie ją cy mło dzież – wię cej – z re gu ły to
star si na uczy cie le cie szą się wśród
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By naj mniej, wte dy na uczy ciel sta wał się jak by na -
szym wro giem, moż na by po wie dzieć po grom cą, któ ry dą -
ży tyl ko do te go, aby nas ośmie szyć na oczach ca łej kla sy.
Ale ten, nie uza sad nio ny ni czym, okres mi nął bez pow rot nie,
gdy tra fi łam do gim na zjum. Od tej po ry nie usły sze li śmy już
nie koń czą ce go się mo no lo gu na uczy cie la, ucznio wie sta li
się uczest ni ka mi roz mo wy. Dzię ki te mu mo gli śmy wię cej
się na uczyć, a tak że do wie dzieć się, na czym tak na praw dę
po le ga ta pra ca, czę sto już okre śla na ja ko po wo ła nie. 

Te raz już nie wiem, czy wi ze ru nek na uczy cie la
two rzy my so bie sa mi, pod wpły wem róż nych do świad czeń
i wie ku, czy mo że spo ty ka my ko goś, kto po tra fi do nas do -

trzeć, po roz ma wiać, prze ko nać do swo jej ra cji, choć nie za -
my kać się na na sze ar gu men ty i już wie my, że to jest wła -
śnie na uczy ciel. 

To jed nak jest jak naj bar dziej in dy wi du al na spra wa
i su biek tyw na oce na, dla te go pro szę każ de go z Was o swo -
je wła sne re flek sje na ten te mat. 

Kin ga Ka czo row ska

Każ dy z nas wie, kim jest na uczy ciel, ja kie obo wiąz -
ki po wi nien speł niać, czym się wy róż niać. Ale gdy sta wia
się pro ste py ta nie, kim wła ści wie jest na uczy ciel, nie po tra -
fi my za wsze na nie od po wie dzieć. A i owe od po wie dzi, choć
rzad ko udzie la ne, znacz nie się od sie bie róż nią. 

Spró buj my, więc krót ko i na praw dę ogól ni ko wo
scha rak te ry zo wać po stać na uczy cie la. 

Część pe da go gów jest bar dzo su ro wych i wy ma ga -
ją cych, in ni sta ra ją się na ta kich wy glą dać, a w rze czy wi sto -
ści są nie sa mo wi cie sym pa tycz ni i otwar ci. Rzad ko, ale jed -
nak zda rza się, że po kil ku la tach pra cy nie pa mię ta ją jesz -
cze imion swo ich uczniów. To, ja kie po dej ście do na ucza nia
ma ją, wy ni ka za pew ne z fak tu, iż każ -
dy jest in nym czło wie kiem, wy zna ją -
cym od mien ne war to ści, ina czej pod -
cho dzą cym do ży cia. Dla te go też tra -
fia my róż nie. Od wa żę się na wet
stwier dzić, że to od na szych na uczy -
cie li czę ścio wo za le ży, kim bę dzie my
w przy szło ści my. Do ich obo wiąz -
ków nie na le ży tyl ko po da wa nie su -
chych fak tów, ale szcze gól nie wy ła pa -
nie ta len tów ucznia i skie ro wa nie go
w od po wied nią stro nę. Szczę ściem
tra fi łam na trój kę ta kich na uczy cie -
lek, za co je stem im ogrom nie
wdzięcz na. 

Ale tu taj sku piam się tyl ko
na pe da go gach, cho ciaż na szy mi na -
uczy cie la mi są tak że lu dzie ży ją cy
obok nas. Z ni mi roz ma wia my, prze -
by wa my, uczy my się od nich. Choć
nie na zy wa my ich bez po śred nio bel -
fra mi, to czę sto ich „ży cio wa” na uka
jest bar dziej war to ścio wa niż szkol na. Wróć my jed nak do
te ma tu szko ły i po sta ci tam pra cu ją cych.

Pa mię tam pierw sze la ta pod sta wów ki, gdy na uczy -
cie le by li dla mnie i mo ich ró wie śni ków ogrom ny mi au to ry -
te ta mi, za wsze nie omyl ny mi, wszyst ko wie dzą cy mi. Z cza -
sem ten wi ze ru nek za czął się zmie niać. Nie wiem, czy pod
wpły wem doj rze wa nia, pew ne go ro dza ju bun tu czy po pro -
stu otwo rzy li śmy swo je gło wy i na uczy li śmy się sa mo dziel -
nie z nich ko rzy stać. 

Nasi nauczyciele

MORALNOŒÆ 

JEST ZDROWIEM DUSZY
(Platon)
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Rozmowa o młodzieży w naszej bibliotece
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Dlaczego czekamy na wielki show?
OPATRZNOŒÆ BO¯A

zor nie nie zna czą cych, nie kie dy nie zau wa żal nych. Trze ba
Go tyl ko chcieć za uwa żyć. Sło wo przy pa dek, zbieg oko licz -
no ści tak na praw dę nie ist nie ją. Te przy pad ki to tyl ko do wo -
dy na ist nie nie Bo ga. 

Ra dziec cy ko smo nau ci po po wro cie z po dróży
w Ko smos mó wi li, że Bo ga nie ma, bo oni by li tam w gó rze
i Go nie wi dzie li. Ame ry kań ski ko smo nau ta po wie dział, że
też był tam w gó rze, wi dział pięk ny, har mo nij nie zor ga ni zo -
wa ny wszech świat i dla te go wie, że Bóg ist nie je. 

A jak jest w mo im ży ciu? Mógł bym po wie dzieć, że
ja kimś „szczę śli wym tra fem” spo tka łem mo ją żo nę. Cho ciaż
przez kli ka lat ano ni mo wo mi ja li śmy się na klat ce scho do -
wej, na podwórku, na osie dlu, to mu siał na stą pić ten mo -
ment, kie dy „przy pad ko wo” ze so bą pierw szy raz po roz ma -

wia li śmy. Miej sce by ło dość nie ty po -
we (a ra czej nie stan dar do we) jak na
pierw sze spo tka nie – sal ka przy ko -
ście le. Spo tka li śmy się, bo każ de
z nas chcia ło po je chać na
sylwestrowe spo tka nie mło dych
w du chu Ta izé w Me dio la nie. Od te go
wszyst ko się za czę ło. Później był czas
po zna wa nia się. W koń cu się zde cy -
do wa li śmy, że by „ze so bą cho dzić”.
Dzień chy ba też był „przy pad ko wy” –
w tym dniu Pa pież od wie dził So pot.
Póź niej oświad czy ny – w dość „przy -
pad ko wym” dniu – dniu uro dzin Ka -
ro li ny. Po tem ślub w zwy kłym dniu,
ale niezwykle pięk nym, sło necz nym
i oczy wi ście nie za po mnia nym. Po tem
uro dzi ny syn ka Mateuszka i chrzci -
ny, któ re „dziw nym zbie giem oko licz -
no ści” by ły w rocz ni cę na sze go ślu bu. 

Tak so bie my ślę, że ta -
kich drob nych, ale nie zmier nie szczę -
śli wych „zbie gów oko licz no ści” i Ty
i Ja mo że my po dać wie le. Mo że gdy -
by nie to, że uśmiech ną łem się do nie -
zna jo me go, nie po pra wi łoby mu się

sa mo po czu cie. Mo że gdy by nie to, że w po cią gu mó wi łem,
że sły sza łem o no wych ofer tach pra cy, przy pad ko wy pa -
sa żer nie do stał by no wej pra cy. Mo że gdy bym szedł szyb -
ciej, to zdą żył bym na po ciąg, któ ry miał wy pa dek, ale na
szczę ście się na nie go spóź ni łem.

Nie szu kam Bo ga w wiel kich zna kach. Nie mu szę
tra fić „szóst ki” w to to lot ka, że by wie dzieć, że On ist nie je.
Nie mu szę stać się sław ny, że by wie dzieć, że On mo że
wszyst ko. Nie szu kam Je go w rze czach wiel kich. Wiem, że
Bóg ist nie je, bo czu ję Go na co dzień w rze czach prostych,
bła hych, nie po zor nych. Ty też spró buj Go tam zo ba czyć. 

Se ba stian Wil czew ski

Pe wien czło wiek wy je chał z Pol ski na Sa ha rę. Od
dzie ciń stwa chciał spę dzić kil ka na ście dni na pu sty ni.
W do mu na co dzień miał do stęp do wo dy. Kie dy by ło mu
cie pło otwie rał lo dów kę i wy cią gał coś zim ne go do pi cia.
Z ra do ścią szedł na pla żę, aby się jak naj dłu żej opa lać. Był
on jed nak cie ka wy te go, jak wy glą da ży cie w miej scu, gdzie
o wo dę trze ba wal czyć, gdzie kost ka lo du jest rzad szym zja -
wi skiem niż au to stra dy w Pol sce, a słoń ce jest bar dziej
nieznośne niż ko ma ry przy ogni sku. 

Po je chał i nie mógł się na dzi wić te mu, co wi dział.
Nie sa mo wi te i peł ne wra żeń by ły dla nie go prze jażdż ki po
pia chu, ale też cie szył się, kie dy mógł tra fić do ko lej nej oa -
zy. Nie ustan nie pi sał li sty do swo jej ro dzi ny, opi su jąc to
wszyst ko co wi dział. 

Pew ne go dnia je go ra do sne
wra że nia zo sta ły jed nak za kłó co ne
przez tu byl ców. Do wie dział się on od
nich, że zbli ża się bu rza pia sko wa. Zi -
gno ro wał jed nak ostrze że nia i wy ru -
szył w dal szą dro gę przez pu sty nię –
po ku sa zo ba cze nia ko lej nych nie zna -
nych miejsc by ła sil niej sza niż strach
przed nie bez pie czeń stwem. My ślał,
że bu rza pia sko wa go omi nie. Nie ste -
ty, ale sta ło się ina czej – tra fił w sam
śro dek bu rzy. Za czął się mo dlić i pro -
sić o oca le nie. Wie dział, że Bóg ist nie -
je i na pew no mu po mo że. Po swo ich
mo dli twach usiadł i cze kał. Za kil ka -
na ście mi nut zo ba czył zma ga ją cą się
z bu rzą ka ra wa nę. Lu dzie z ka ra wa ny
za ofe ro wa li mu po moc. Od mó wił, mó -
wił, że Bóg przyj dzie po nie go i go
ura tu je. Za kil ka dzie siąt mi nut po ja wi -
ła się ko lej na ka ra wa na. Tu ry sta rów -
nież od nich nie przy jął po mo cy. Sy tu -
acja po wtó rzy ła się w przy pad ku ko lej -
nej ka ra wa ny. 

Trwa ją ca przez kil ka na ście
go dzin bu rza, brak wo dy, je dze nia
i moż li wo ści od po czyn ku spo wo do wa ły, że tu ry sta stra cił
przy tom ność. Kie dy ją od zy skał, był już w szpi ta lu, a nad je -
go gło wą po chy lał się ksiądz. Tu ry sta do wie dział się, że ura -
to wa ła go ko lej na ka ra wa na, któ ra zna la zła go wy koń czo ne -
go, bli skie go śmier ci. Za py tał się księ dza, dla cze go Bóg go
nie ura to wał. Jak to? – od po wie dział ksiądz. Przy słał po Cie -
bie trzy ka ra wa ny, a ty nie sko rzy sta łeś z je go po mo cy. Cze -
go ocze ki wa łeś – gro ma dy skrzy dla tych anio łów, na wró co -
ne go Go lia ta, któ ry Cie bie wy pro wa dzi z nie bez pie czeń -
stwa, czy mo że te go, że do bry pa sterz przyj dzie po Cie bie
jak po za błą ka ną owiecz kę? 

Dla cze go o tym pi szę? Po nie waż uwa żam, że Bóg
nie ob ja wia się po przez rze czy wiel kie, gło śne, spek ta ku lar -
ne. Bóg jest z na mi na co dzień, w rze czach drob nych, po -

Pań stwo Ka ro li na i Se ba stian Wil czew scy 
z ma łym Ma te uszem
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„Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą...“

ks. Jan Twardowski

Jakże wymowny jest ten cytat właśnie dzisiaj. Nie
zdążyliśmy wypowiedzieć tylu ważnych słów, pozostały nie
przeczytane książki, spotkania, do których już nie dojdzie,
niezrealizowane marzenia i plany. Jak pojąć, jak zrozumieć
i zaakceptować fakt, że tak wcześnie opuścił nas ten, który
był naszym wsparciem, opiekunem, przyjacielem,
najlepszym druhem i kompanem.

Każdy z nas doświadczył Jego szlachetnych cech:
altruizmu, życzliwości, nadzwyczajnej gościnności i
zwykłego ludzkiego ciepła, które tak szczodrze rozdzielał
między wszystkich dookoła.

Choroba zwyciężyła jego ciało, ale ducha nie
złamała. Do końca pozostał dumnym i walecznym.

Z nadzieją czekał następnego dnia. Nie było jednak w
ludzkiej mocy zatrzymać Go wśród nas. Teraz jego dusza
wolna od ziemskich trosk i strasznego cierpienia unosi się
nad nami wołając: „Nie płaczcie!“ Nie rozpaczajmy więc.
Niech pociechą w naszym smutku będą ostatnie słowa
Tomka: „Idę do nieba!!“
Wspierajmy go w tej drodze częstą modlitwą lub choćby
ciepłym wspomnieniem wspólnie przeżytych chwil.

Beata Janikowska

− teściowa zmarłego przedwcześnie 
Tomasza Choszczewskiego

(słowa odczytane w czasie pogrzebu)

Ksero z Kolêdy w falowcu

Ksero z Kolêdy w bloku czteropiêtrowym

Użycz mi chwalebnego uczucia, że czasem mogę
się mylić. 

Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi
z nich doprawdy trudno wytrzymać.

Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy to
jedno ze szczytów osiągnięć szatana.

MODLITWA św. TOMASZA z AKWINU,  
znaleziona przy Jego grobie w Tuluzie  

Panie, Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam, że się
starzeję i pewnego dnia będę stary.

Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania,
że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej
okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego
ścieżek.

Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów
mądrości,  jakie posiadam, ale Ty, Panie, wiesz, że
chciałbym zachować do końca paru przyjaciół.

Wyzwól mój umysł od niekończącego brnięcia w
szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lot przechodził do
rzeczy. 
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Chórek
WSPÓLNOTY PARAFIALNE

Śpie wa nie w chór ku spra wia mi du żą przy jem ność.
My ślę, że Pa nu Je zu so wi rów nież. Je że li Pan Bóg dał mi ta -
lent, to mu szę go roz wi jać na Bo żą chwa łę i na po ży tek in -
nym. Lu bię spo ty kać się z ko le żan ka mi i Pa nią Ane tą. Mo -
ja star sza sio stra też śpie wa ła w chór ku. 

Pra gnę śpie wać w ko ście le, bo kto śpie wa ten dwa
ra zy się mo dli. My ślę, że swym śpie wem upięk sza my nie -
dziel ną Eu cha ry stię. Po zna je my wie le no wych pie śni i pio -
se nek re li gij nych. 

Za chę ca ła bym in ne oso by ma ją ce ład ny głos do
śpie wa nia. Po wie dzia ła bym ko le żan kom, że na chór ku jest
wspa nia le. Jest to czas spę dzo ny po ży tecz nie. Moż na po -
znać no wych lu dzi, no we pio sen ki. 

Do mi ni ka Miel nik

Na chó rek przy cho dzę, po nie waż bar dzo lu bię
śpie wać. A jesz cze bar dziej śpie wać do
mi kro fo nu i uczyć się no wych pio se -
nek. I bar dzo, bar dzo po do ba mi się na
chór ku, bo ma my mi łą i ład nie śpie wa -
ją cą pa nią. 

Chcę śpie wać w chór ku, po nie -
waż za wsze lu bi łam śpie wać i lu bię cho -
dzić do ko ścio ła, a po za tym cza sa mi
gram na tam bu ry nie. I za wsze po do ba
mi się na Mszy św. dzię ki księ dzu
i chór ko wi. 

Ko le żan ce po wiem, że chó rek
spo ty ka się za wsze w po nie dzia łek o go -
dzi nie 16.00 w sal ce. W bar dzo mi łej at -
mos fe rze uczy my się pio se nek, śpie wa -
my so lo. Pa ni roz da je cza sa mi na klej ki
i śpie wa my bar dzo faj ne pie śni. 

Agniesz ka Pet ters

Po zo sta je mieć na dzie ję, iż za chę -
ta uczest ni czek chór ku, skie ro wa na do

in nych dziew cząt, spra wi, iż gro no tych chwa lą cych swym
śpie wem Bo ga osób po więk szy się w naj bliż szym cza sie.
Za in te re so wa ne wspól nym śpie wem dziew czę ta pra gnie my
po in for mo wać, iż pró by chór ku od by wa ją się w po nie dział -
ki o go dzi nie 16.00 w salce na plebanii. 

Dziew czę tom, któ re już chwa lą swym śpie wem Pa -
na Bo ga i ubo ga ca ją li tur gię co nie dziel nej Eu cha ry stii oraz
ich opie kun ce, pa ni Ane cie, ży czy my wie lu łask Bo żych
i wy trwa ło ści w re ali zo wa niu pod ję te go dzie ła. 

opracował Mar cin Smosz na

Od wie lu mie się cy wier ni uczest ni czą cy w nie dziel -
nej Mszy Św. o go dzi nie 11.00 ma ją moż li wość słu chać śpie -
wu chór ku dziew czę ce go, pro wa dzo ne go przez Pa nią Ane -
tę Bratke. Dzię ki opra co wa nym na pró bach pie śniom, wy -
ko ny wa nym przez gro no dziew cząt, lu bią cych i chcą cych
śpie wać na chwa łę Pa na Bo ga, opra wa tej Mszy Św. jest
o wie le bo gat sza. Aby przy bli żyć czy tel ni kom „Gło su Bra ta”
uczest nicz ki chór ku i two rzo ne wraz ze swo ją opie kun ką
dzie ło, po pro si li śmy je o udzie le nie od po wie dzi na trzy py -
ta nia: 
1) Dla cze go przy cho dzisz na chó rek? 
2) Dla cze go chcesz śpie wać w ko ście le w chór ku? 
3) Co po wiesz ko le żan ce, że by za chę cić ją do cho dze nia na
chó rek? 

Oto od po wie dzi na przed sta wio ne py ta nia, uzy ska -
ne od kil ku z tych śpie wa ją cych dziew cząt. 

*  *  * 

Przy cho dzę na chó rek, bo bar dzo lu bię śpie wać
i uczyć się no wych pie śni. A w przy szło ści chcia ła bym zo -
stać pio sen kar ką. 

Chcę śpie wać w ko ście le w chór ku, bo chcę być
bli żej Pa na Bo ga i śpie wać Mu. A po za tym lu bię śpie wać
bli sko gra ją cych in stru men tów. 

Po wiem jej, że moż na tam za wrzeć no we zna jo mo -
ści, a po dłuż szym cza sie bę dzie mo gła grać na tam bu ry nie
al bo śpie wać dru gim gło sem przy mi kro fo nie. 

Ju sty na Bor kow ska

Dzieci śpiewają podczas Mszy św.
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TWÓRCZOŒÆ
Buduję swój byt

ze strzępków nadziei

z resztek tłumionych myśli

stracone i chwiejne słowa

z czasem odpływają

w hałaśliwe miejsca

transcendentalne linie życia

kłują mnie boleśnie

poraniona drążę dziury w czasie

i tak trwam 

przede mną wieczność.

Magdalena Stępień

WYDARZENIA

Dzie ci z Eu cha ry stycz ne go
Ru chu Mło dych pod kie run kiem s.
Ber nar dy i s. Mi cha eli przy go to wa ły
ja seł ka pt. „Wiel ki Mi sjo narz u stóp Je -
zu sa”. Od stro ny mu zycz nej czu wa li:
p. Ja go da i p. Da rek. Jed nym z głów -
nych bo ha te rów jest ma ły Alvi no –
wnu czek kró la Mel chio ra, któ ry wraz
z Mę dr ca mi pra gnie udać się w dro gę,
by od dać po kłon ma łe mu Je zu so wi.
Je go mi łość do No wo na ro dzo ne go
jest tak wiel ka, że mi mo sprze ci wu
dziad ka wę dru je za gwiaz dą. Po dro -
dze spo ty ka ko lej no pła czą cą bied ną
dziew czyn kę, scho ro wa ne go star ca
oraz cho re go chłop ca, któ rych ob da -
ro wu je pre zen ta mi prze zna czo ny mi
dla Je zu sa. Do sta jen ki przy cho dzi
z pu sty mi rę ko ma, ale ser ce je go prze -
peł nio ne jest naj cen niej szym da rem,
do bry mi czy na mi. Do Kró la kró lów
zbli ża ją się tak że dzie ci z in nych kra -
jów, rów nież i pol skie, aby po kło nić się ma łe mu Je zu so wi,
nio sąc z so bą prze róż ne upo min ki. Przy by wa rów nież Wiel -
ki Mi sjo narz – nasz uko cha ny Oj ciec Świę ty, któ ry wle wa
w ser ca na dzie ję, że Ma ry ja zwy cię ży przez Sy na, je śli tyl ko
od da my Jej swo je ser ca i jak dzie ci za ufa my. Pa pież w da rze
skła da Dzie cią tecz ku swo je cier pie nia i pro si dla Pol ski
o wiel ki wzrost du cha, o mi łość wza jem ną, so li dar ność
i mę stwo. 

Ja seł ka te zo sta ły przed sta wio ne 19. 12. 2003 ro ku
w Szko le Pod sta wo wej Nr 80; 
11. 01. 2004 ro ku w ko ście le pw. Św. Bra ta Al ber ta pod czas
Mszy św. o godz. 11.00; 
13. 01. 2004 ro ku w Przed szko lu Nr 62; 

Dzień 15. 01. 2004 ro ku był bar dzo waż ny dla na szych ma -
łych ak to rów, bo wiem uda li śmy się au to ka rem na Prze gląd
Ja se łek w Gdań sku. Or ga ni za to rem by ła pa ra fia p. w. Mat -
ki Bo żej Czę sto chow skiej. By ło 26 grup ja seł ko wych i ... ja -
każ nie spo dzian ka! Za ję li śmy I miej sce w ka te go rii klas I –
III! Dy plom oraz na gro dę – apa rat fo to gra ficz ny – otrzy ma -
li śmy na za jutrz z rąk J. E. Ks. Ab pa Ta de usza Go cłow skie -
go. 

Dzię ku je my ser decz nie wszyst kim dzie ciom, któ re
pod ję ły trud ak tor ski, by od dać po kłon na sze mu ma łe mu
Kró lo wi i kon ty nu ować pięk ną tra dy cję Bo żo na ro dze nio wą,
ro dzi com oraz wszyst kim, któ rzy czyn nie włą czy li się
w przy go to wa nie tych ja se łek. 

„Wielki Misjonarz u stóp Jezusa“

R
ys

un
ek

 D
ar

ii
 M

al
ik

Zdjęcie z rozdania nagród. Nagrodzeni wykonawcy jasełek z ks. arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim
i siostrami Bernardą i Michaelą
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Ma djo ué−N ga tto, 
Bo że Na ro dze nie 2003r. 

Czci god ny Księ że Grze go rzu,
Dro dzy Księ ża Współ pra cow ni cy,
Dro gie Sio stry! 

Chry stus przy szedł na świat, aby nam ofia ro wać
sie bie sa me go. Czyż mo że być więk szy dar niż On sam? 

Każ de go ro ku na no wo świę tu je my Je go na dej ście
cie sząc się, że kie dyś zno wu po wró ci. Tak dzie je się w każ -
dym za kąt ku świa ta, gdzie miesz ka ją chrze ści ja nie – ci któ -
rzy od po wie dzie li na we zwa nie Bo ga – tak któ rzy przy ję li
no wo na ro dzo ne dzie cię ja ko Pa na i Zba wi cie la i ocze ku ją
Go ca ły czas. Tak dzie je się rów nież u nas w Afry ce w Ka -
me ru nie. 

Choć dzie lą nas ty sią ce ki lo me trów, ra dość Chry -
stu sa zbli ża nas wszyst kich. 

Ze chciej cie przy jąć od nas szcze re ży cze nia – niech
Chry stus na ro dzi się na no wo w wa szych ser cach, aby ście
mo gli od czuć jesz cze moc niej Je go mi łość, niech nada sens
wa sze mu ży ciu i oświetli je go do gi. 

Z pa mię cią w mo dli twie 
Ks. Ja cek Ossow ski

Ps. Nada rzy ła się pięk na oka zja, aby prze słać Wam te ży -
cze nia i na pi sać kil ka słów, co umnie sły chać! Je den z Ob la -
tów wra ca wła śnie do Pol ski i zo bo wią zał się wziąć wszyst -
kie mo je li sty. Bar do się ucie szy łem z tej wia do mo ści, gdyż
jak Wie cie, tu tej sza pocz ta nie działa zbyt do brze. 

Mi jają już 3 mie sią ce od za koń cze nia mo je go po by -
tu w Pol sce. Tu taj na miej scu w Ma djo ué−Ngat to nie wie le
się zmie ni ło. Za raz po przy jeź dzie od pra wia łem Msze św.
we wszyst kich po wie rzo nych mi wspól no tach (po po dzia le
mam ich 14, resz tą zaj mu je się Jó zek). Gdy mnie zo ba czy li
pierw szy raz po urlo pie, nie któ rzy na wet się ucie szy li, że już
je stem po now nie z ni mi (co oczy wi ście spra wia ło mi
ogrom ną sa tys fak cję). 

Nie ste ty nie któ rzy się za wie dli, gdyż nie otrzy ma li
pre zen tów ode mnie (tu jest ta ki zwy czaj, że jak ktoś wy -
jeżdża do mia sta, to mu si coś przy wieźć ja ko pre zent... ks.
Ta de usz mo że wam to wy ja śnić). 

W każ dym ra zie wszy scy ra zem przy go to wa li śmy
się do Świąt Bo że go Na ro dze nia. Przed świę ta mi uczest ni -
czy łem w dwóch se sjach chó rów pa ra fial nych. 

W każ dej wspól no cie chrze ści jań skiej dzia ła w niej
pięk ny chór. Jest to dzie ło bar dzo waż ne na te re nach mi syj -
nych. Chór ani mu je ży cie pa ra fial ne na  wio skach. Nie któ -
rzy mi sjo na rze są skło ni na wet mó wić, że je śli nie masz do -
bre go chó ru w pa ra fii, to zna czy, że two ja pa ra fia jest „mar -
twa'', nie ma w niej „du cha'', któ ry by ją oży wiał. 

Na pew no coś w tym jest, sam się o tym prze ko nu -
ję, po rów nu jąc po szcze gól ne chó ry w mo jej pa ra fii. Im lep -
szy chór, tym wspól no ta bar dziej za an ga żo wa na dusz pa -
ster sko. Usta li li śmy, że co 3−4 mie sią ce chó ry z po szcze gól -
nych wspól not bę dą się spo ty kać ra zem, aby wspól nie śpie -
wać, uczyć się no wych pie śni, mo dlić się i aby... do brze
zjeść! Dla nie któ rych osób jest to je dy na oka zja, aby na -
praw dę móc coś do bre go zjeść od bar dzo dłu gie go cza su! 

Na pew no in te re su je Was spra wa na sze go no we go
sa mo cho du, za ku pio ne go przy współ udzia le na szej pa ra fi
Św. Bra ta Al ber ta. Przed świę ta mi pocz tą eks pre so wą za -
pła ci łem ostat ni list do MI VA Au stria, w któ rym opi sa ne są
szcze gó ły tran zak cji, kon ta, gdzie sa mo chód ma do trzeć
itp., te raz tyl ko cze ka my, aż sa mo chód oczy wi ście po ja wi
się na „czar nym lą dzie“. Przy pusz czam, że to bę dzie ko niec
stycz nia, po czą tek lu te go. Pew ny nie je stem, ale z re la cji in -
nych mi sjo na rzy mo gę się do my ślać tej da ty. 

Cie szę się bar dzo! (Nie wie dzia łem, że tak moż na
się cie szyć, ocze ku jąc na sa mo chód. Ha, ha....) 

Nie ste ty są też in ne in for ma cje, nie tak bar dzo sa -
tys fak cjo nu ją ce. Na pew no, wie cie od księdza Ta de usza, iż
od 1 stycz nia 2004 ro ku nasz bi skup mi syj ny Eu ge niusz nie
bę dzie nam za ła twiał in ten cji mszal nych. Tym sa mym zo -
sta li śmy po zba wie ni środ ków fi nan so wych na utrzy ma nie
do mu, sa mo cho du, na dzia łal ność dusz pa ster ską. Jak do tąd
bi skup da wał nam 25 in ten cji w wy so ko ści 75.000 FCFA
(około 110 Eu ro), co po zwa la ło nam nor mal nie funk cjo no -
wać na mi sji. Bi skup Eu ge niusz upo wa żnił mnie, abym na -
pi sał list do Księ dza Ar cy bi sku pa Ta de usza z proś bą i za py -
ta niem: Czy jest moż li we, aby die ce zja Gdań ska or ga ni zo -
wa ła dla nas in ten cje mszal ne i prze sy ła ła je na na sze kon to
przez pocz tę mi syj ną Ob la tów? 

Jak do tychczs nie do sta łem od po wie dzi! Wie rzę
jed nak, że z po mo ca Bo żą wszyst kie te pro ble my zo sta ną
roz wi kła ne. Ty le ra zy już my śla łem, że bę dzie na praw dę
bar dzo źle, a jed nak Pan Bóg na wet z naj gor szej no cy po tra -
fi wy pro wa dzić do bro. I to jest na dzie ja, któ ra po zwa la nam
być tu taj, pra co wać, mo dlić się i tro szecz kę po ma gać in -
nym. 

Przpo mi na mi się tu taj mo ja ostat nia roz mo wa z ks.
Ta de uszem w dniu mo je go wy jaz du do War sza wy na sa mo -
lot. Prze cho dzi li śmy ra zem obok na sze go ko ścio ła, wów -
czas wes tchną łem i po wie dzia łem „By ło do brze”, a ksiądz
Ta de usz w od po wie dzi rzekł (jak to za wsze On) „Bę dzie le -
piej”. Te sło wa są dla mnie źró dłem ra do ści, w dniach kie -
dy cięż ko. Bę dzie le piej! 

Do wie dzia łem się tak że, że zor ga ni zo wa li ście zbiór -
kę na ce le mi syj ne pod czas Ad wen tu. Sto krot ne dzię ki. Je -
stem bar dzo wdzięcz ny za to, że wciąż je ste ście obec ni ra -
zem ze mną, że mi mo dzie lą cych nas ki lo me trów nie za po -
mnie li ście o mnie! Bar dzo, bar dzo ser decz nie dzię ku ję! 

Po zdro wie nia dla wszyst kich, szcze gól nie dla
sióstr z oka zji po świę ce nia ich no we go do mu. 

Ja cek

MISJE

Wiadomoœci z „czarnego l¹du“
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MODLITWA

2004

MODLITWA

Modlę się, Panie, za misjonarzy,
którzy zostawili swój dom, rodzinę,
przyjaciół i poszli do obcych,
by mówić i świadczyć o Tobie.

Daj im, Panie, wielką wiarę
i miłość taką, by ochotnie znosili
trudy każdego misjonarskiego dnia.

Spraw, by uwierzono ich słowom
i odczytano w nich Twoją obecnośc.

Mnie natomiast umacniaj 
we wspieraniu ich i wypraszaniu
nowych robotników na żniwo Twoje.

Amen.

(ulotka Patronat Misyjny)

Rok ksiêdza Jerzego Popie³uszki

Ksiądz Je rzy jest pa tro nem na szej pa ra fial nej bi blio te ki.
W dwu dzie stą rocz ni cę Je go mę czeń skiej śmier ci chce my
otwo rzyć wy sta wę po świę co ną po sta ci księ dza Je rze go. Już
otrzy ma li śmy ma te ria ły do wy ko rzy sta nia w tym ce lu od pa -
na Ja na Je zier skie go. Zwra ca my się do na szych Pa ra fian
o wzbo ga ce nie wy stawy o zdję cia, książ ki i in ne ma te ria ły
do wy ko rzy sta nia w tym przed się wzię ciu.

Ks. Jacek Ossowski i ks. Józef Nowak w miejscowości Masse’a w Kamerunie,  maj 2001 r. 

ODWAGI!  
GANBATTE! (j. japoński)

Dziękuję wszystkim  naszym parafianom, 
którzy nie tracą nadziei i wierzą, 
że można dużo zmienić na dobre 
w wychowaniu i w trosce o młodzież.

Dziękuję za czas poświęcony na rozmowy 
i konkretne działania.

Czekamy na pomoc innych !!!!

ks. Tadeusz Polak 
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WIADOMOŒCI PARAFIALNE

Ś.p. Lucjan Woźniak, lat 75, zm. 20.12.2003 r.
Ś.p. Zygmunt Karabin, lat 60, zm. 23.12.2003 r.
Ś.p. Henryk Orłowski, lat 61, zm. 28.12.2003 r.
Ś.p. Antoni Smutniak, lat 49, zm. 28.12.2003 r.

Ś.p. Józef Wiesław Sołdański, lat 59, zm. 7.01.2004 r.
Ś.p. Stanisław Różek, lat 65, zm. 20.01.2004 r.

Ś.p. Mieczysław Budzyń, lat 48, zm. 15.01.2004 r.
Ś.p. Jan Grzywacz, lat 69, zm. 23.01.2004 r.

Ś.p. Kazimierz Jan Piotrowski, lat 52, 
zm. 27.01.2004 r.

Ś.p. Genowefa Łochińska, lat 75, zm. 26.01.2004 r.
Ś.p. Jerzy Kowalczyk, lat 80, zm. 1.02.2004 r.

Ś.p. Jan Stefan Janecki, lat 57, zm. 9.02.2004 r.
Ś.p. Marian Wiktor Matyjasek, lat 72, 

zm. 15.02.2004 r.
Ś.p. Stefan Mądraszewski, lat 63, 

zm. 22.02.2004 r.
Ś.p. Mieczysława Górkiewicz, lat 66,

zm. 28.02.2004 r.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Łukasz Musiał 19.12.2003 r.
Mikołaj Grzegorz Kozłowski 25.12.2003 r.
Maja Weronika Brzoskowska 25.12.2003 r.
Maja Joanna Kruszyńska 25.12.2003 r.
Emilia Beata Cichosz 25.12.2003 r.
Aleksandra Zuzanna Dudzik 25.12.2003 r.
Kornelia Jakubczak 25.12.2003 r.
Weronika Wiktoria Brzezińska   25.12.2003 r.
Hanna Wanda Bis 25.12.2003 r.
Julia Katarzyna Ornatek 25.12.2003 r.
Julia Joanna Chiniewicz 25.01.2004 r.
Szymon Skórka 25.01.2004 r.
Pola Dębkowska 8.02.2004 r.
Milena Natalia Wojcieszonek 8.02.2004 r.
Kacper Dąbrowski 8.02.2004 r.

„Głos Brata” – pismo wydawane przez Parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta
adres redakcji: 80−395 Gdańsk, ul. Olsztyńska 2                        e−mail: bratalbert2 wp.pl

Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii
parafialnej.
Korekta – Dariusz Waśniewski. Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku – Teresa Sowińska.
Zdjęcia: Elżbieta Janecka, Mirosław Jaśkowiak, Ryszard Magulski, ks. Janusz Majkowski, Mirosław Puk, 

ks. Tadeusz Polak

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Jerzy Kazimierz Dzierzgowski 
i Katarzyna Justyna Horczak

25.12.2003 r.

Sylwester Marian Stawski 
i Dorota Górna

24.01.2004 r.

Aleksander Stanisław Kowalczyk 
i Katarzyna Łubkowska

14.02.2004 r.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

dla dzieci : 21−24 marca, 
poprowadzi ks. Krzysztof Sagan

dla dorosłych: 28−31 marca, 
poprowadzi O. Andrzej Mikołajczyk,  
karmelita

dla młodzieży starszej i gimnazjalistów: 
1−3 kwietnia, 
poprowadzi O. Andrzej Mikołajczyk
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JASE£KA I ZABAWA

Jasełka na Mszy św. o godz. 11.00 (na sześciu górnych zdjęciach)

Zabawa dziecięca Zabawa karnawałowa parafian
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DZIELIMY SIÊ RADOŒCI¥

Za po wia da my Szanownym Czytelnikom
uka za nie się al bu mu, przy bli żającego sym bo li kę
za war tą w sta cjach Dro gi Krzy żo wej, która znaj du -
je się w klasz tor ku sióstr Be ta nek przy na szej pa ra -
fii w ka pli cy Chry stu sa Króla. 

Au tor, o. To masz Jank, przed sta wia wła sną
in te rp re tację po szcze gól nych sta cji Dro gi Krzy żo -
wej. Sło wo wstęp ne na pi sał dr Edward Ja kiel, hi sto -
ryk li te ra tu ry, ad iunkt w Za kła dzie Li te ra tu ry
Mło dej Pol ski i Współ cze snej Po mor skiej Aka de -
mii Pe da go gicz nej w Słup sku. Al bum opra co wa li
gra ficz nie Te re sa i An drzej So wiń scy. 

Ma my na dzie ję, że ten al bum spo tka się
z Pań stwa za in te re so wa niem oraz że bę dzie do stęp -
ny przed świę ta mi Wiel ka noc ny mi już w okre sie
Wiel kie go Po stu. 

Redakcja

Jasełka w Szkole nr 79 oraz w Domu „Złota Jesień“

Ks. diakon Sebastian Dębski z młodzieżą w bibliotece Ks. Proboszcz, nauczycielki i „Głos Brata“


